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جّدد التزام احلكومة بنهج احلوار مع ال�سركاء

جراد يدعو اإىل عدم التع�سف والإفراط يف املطالب النقابية
lكل املطالب املطروحة مت التكفل بها اأو جتري معاجلتها

النــــاسرمضــــان و
 u�سّور �سادمة عن غياب النظافة 
يف حمالت �سناعة اخلبز واحللويات

uن�سبة احلديد حتّدد قدرة امل�ساب 
بفقر الدم على ال�سوم
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�ص  11
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منها 1180 قائمة حزبية و 1220 حرة 

اإيــــداع 2400 قائمــــة تر�ســــح للت�سريعيـــــات 
بلغ عدد قوائم التر�سح لت�سريعيات 12 جوان المقبل، بعد انق�ساء اآجال اإيداع الملفات في منت�سف ليل اأول اأم�ص الثالثاء، 
1220 قائمة حرة، ح�ســب ما ك�ســفت عنه، اأم�ص الأربعاء، ال�ســلطة الوطنية  1180 قائمة حزبية و  2400 قائمــة منهــا 

الم�ستقلة لالنتخابات.

�ص: اأر�سيف

�ص  5

رئي�س  اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني للن�صر

 اأ�سعار اخل�سر والفواكه واللحوم �ستنخف�ص خالل 48 �ساعة 
رئي�ص نقابة الأطباء الأخ�سائيني حممد يو�سفي للن�سر

�سندخل حتما موجة ثالثة لكورونا اإذا 
ا�ستمر الرتاخي

رئي�ــص  يو�ســفي  محمــد  البروفي�ســور  قــال 
الأخ�ســائيين  لالأطبــاء  الوطنيــة  النقابــة 
لل�سحة العمومية ورئي�ص م�سلحة الأمرا�ص 
بوليــة  بوفاريــك  بم�ست�ســفى  المعديــة 
البليدة، باأن ا�ســتمرار التراخي وعدم التزام 
المواطنيــن بالإجــراءات الوقائية الخا�ســة 
بمحاربــة فيرو�ــص كورونا �ســيجعلنا ندخل 

حتما موجة ثالثة من الوباء.

uخمرج "دكتور ميد�سو" حمزة زيتوين للن�سر

اأمتنى اأن تفتح ال�سل�سلة 
الباب لإنتاج اأفالم 

"اأنيمي�سن" جزائرية 

�ص: اأر�سيف

�ص  4



احلدث2 l   خلمي�س 29 �أفريل 2021 م�
 17 رم�ضــــــان  1442 هـ

جّدد �لتز�م �حلكومة بنهج �حلو�ر مع �ل�ضركاء

جراد يدعو اإىل عدم التع�سف والإفراط يف ممار�سة احلقوق النقابية
lكل املطالب املطروحة مت الّتكفل بها اأو جتري معاجلتها

�أكد �لوزير �الأول، عبد �لعزيز جر�د، �أم�س �الأربعاء، على �أهمية �لحو�ر �لذي تنتهجه �لحكومة مع مختلف �ل�ضركاء �الجتماعيين، من �أجل تعزيز �ل�ضلم �الجتماعي �لذي يظل �ضرطا 
لتحقيق �لنمو �القت�ضادي �لمن�ضود، م�ضير� لتز�يد �الحتجاجات �لنقابية، و �لتي تقف خلف بع�ضها �أحيانًا تنظيمات نقابية غير معتمدة، ر�فعة بع�س �لمطالب �لتي يدرك �أ�ضحابها 

يقينًا �أنها غير قابلة للتحقيق، كما �أكد باأن رئي�س �لجمهورية، ملتزم باإيجاد �لحلول �لمنا�ضبة لمختلف �لم�ضاكل و �ل�ضعوبات �لتي يتم �لمطالبة بمعالجتها.

اأم�س اجتماعًا للحكومة،  �خالل تر�ؤ�سه، 
ج��رى بتقني��ة التحا���ر ال�مرئ��ي ع��ن 
بعد، ق��ال الوزي��ر الأ�ل، ب�س��اأن الو�سع 
الجتماعي، باأنه رغم الظر�ف القت�سادية 
� املالية ال�سعبة التي متر بها البالد خا�سة 
ب�سبب تداعي��ات الأزمة ال�سحية العاملية 
�انعكا�ساتها ال�سلبية على اأداء القت�ساد 
الوطني، اإل اأن ال�سلطات العمومية تويل 
حر�سًا بالغًا لتح�س��ن الظر�ف ال�مهنية، 
ال�مادي��ة �الجتماعية للعمال يف خمتلف 

القطاعات.
كم��ا اأكد اأن ه��ذا الظ��رف ال�سعب الذي 
م�س بالدنا على غرار باقي د�ل العامل، مل 
مينع ال�سيد رئي���س اجلمهورية من امل�سي 
قدمًا يف تنفيذ التزامات��ه � تعهداته اجتاه 
هذه الفئة ل �سيما عرب القرار الذي اتخذه 
برفع الأجر الوطني الأدنى امل�سمون اإىل 
20.000 د.ج � اإعف��اء الأج��ور التي تقل 
ع��ن 30.000 دج م��ن ال�رائ��ب � هي 
الإج��راءات الت��ي ا�ستفاد منه��ا اأكرث من 

�ستة مالين عامل.
� رغم هذه اجلهود، لوحظ يف الآ�نة الأخرية 
تزاي��داً لالحتجاجات النقابي��ة، � التي تقف 
خلف بع�سه��ا اأحيانًا تنظيم��ات نقابية غري 
معتم��دة، رافعة بع���س املطالب التي يدرك 
اأ�سحابه��ا يقينًا اأنه��ا غري قابل��ة للتحقيق، 
مربزة بذل��ك حال��ة الإهمال الت��ي عرفتها 

العديد من القطاعات لأزيد من 15 �سنة.
� يج��در التذكري، باأن معظ��م امل�ساكل � 
ال�سعوبات الت��ي يتم املطالب��ة مبعاجلتها 
يف اإط��ار هذه الحتجاج��ات �سبق لل�سيد 
خ��الل  تنا�له��ا  اأن  اجلمهوري��ة  رئي���س 
م��ع  حوارات��ه   � ت�ريحات��ه  خمتل��ف 
��سائ��ل الإع��الم، � الت��زم بالعمل على 
اإيجاد احللول املنا�سبة لها، بل اإن معظمها 
مدرجة �سمن اللتزامات التي اأعلن عنها 

عند انتخابه.
فع��اًل اإن ممار�س��ة احلري��ات النقابي��ة حق 
مكر���س د�ست��وري � م�سم��ون قانون��ًا، 
�لكن الإفراط �التع�سف يف ا�ستغالله لن 
تكون ل��ه اإل نتائج عك�سي��ة. اإن الإ�رار 
على اإتب��اع هذا النهج املبال��غ فيه ل يفهم 
منه اإل اأنه يخدم اأهدافُا �ا�سحة � اإن كانت 
غري معلنة، ترمي اإىل تعكري مناخ التغيري 
الذي �رعت في��ه ال�سلطات العمومية، � 
ل �سيما ع��رب تن�سيب املوؤ�س�سات اجلديدة 
يف اإط��ار م�ر�ع بناء اجلزائر اجلديدة التي 
يج��د في��ه كل مواط��ن الظ��ر�ف املواتية 

للقيام بواجباته � التمتع بحقوقه.
�يج��در التاأكيد ختامًا عل��ى اأن احلكومة 
ملتزم��ة باعتماد نهج احل��وار مع خمتلف 
تعت��ريه  حي��ث  الجتماعي��ن،  ال���ركاء 
ال�سبي��ل الأمثل لدع��م ال�سلم الجتماعي 
النم��و  لتحقي��ق  ���ر�ري  ك���رط 

القت�سادي املن�سود.
م��ن جهة اأخرى، در���س اأع�ساء احلكومة، 
خالل الجتم��اع، م�ر�ع��ا متهيديا لأمر، 
�اأربعة م�ساريع مرا�سي��م تنفيذية قّدمها 
ال��وزراء ال�مكلف��ون بالع��دل، �ال�مالية، 

�الطاقة، �ال�سناعة ال�سيدلنية.
عال�ة على ذل��ك، ا�ستمعت احلكومة اإىل 
اأربعة عر��س قدّمها الوزراء ال�مكلفون 
العمومي��ة،  �الأ�سغ��ال  بالفالح��ة، 
�ال�سناع��ة ال�سيدلني��ة، �كاتب الد�لة 

ال�مكلف باإ�سالح ال�م�ست�سفيات.
1. ا�ستمع��ت احلكوم��ة اإىل عر�س قّدمه 
�زير العدل، حافظ الأختام حول م�ر�ع 
متهي��دي لأمر يعدل �يتم��م الأمر رقم 75 
 1975 �سبتم��رب   26 ال�م��وؤرخ يف   59  �

�ال�مت�سمن القانون التجاري.
ين��درج ه��ذا الن���س يف اإط��ار تكيي��ف 
الإ�سالح��ات  م��ع  التج��اري  القان��ون 
اجلدي��دة لالقت�ساد الوطن��ي، التي تهدف 
اإىل ال�سفافي��ة �ت�سجي��ع ال�سباب حاملي 
امل�ساري��ع �مرافقته��م، ل�سيما من خالل 
ا�ستح��داث �سكل جديد من ال�ركات، مبا 

ي�سمح بتطوير ال�موؤ�س�سات النا�سئة.
2. بعدها، ا�ستمع��ت احلكومة اإىل عر�س 
قّدمه �زير ال�مالية حول م�ر�ع مر�سوم 
تنفيذي يع��دل ال�مر�س��وم التنفيذي رقم 
20 � 239 ال�م��وؤرخ يف 31 اأ�ت 2020 
الذي يح��دد كيفي��ات ا�ستم��رار اخلزينة 
يف التكفل، ب�سف��ة ا�ستثنائية، بتخفي�س 
ن�سب��ة الفائدة على القر����س ال�ممنوحة 
من طرف البن��وك �ال�موؤ�س�سات ال�مالية 
الذين  ال�موؤ�س�س��ات �اخلوا���س  لفائ��دة 
يواجه��ون �سعوبات ب�سبب �باء فري��س 

كور�نا )كوفيد.19(.
ين���س م���ر�ع ه��ذا ال�مر�س��وم عل��ى 
الإبقاء، ب�سف��ة ا�ستثنائية، على تخفي�س 
ن�س��ب الفائدة ال�مذكور اأع��اله اإىل غاية 
تاري��خ 2021/06/06 م��ن اأجل م�ساعدة 
ال�موؤ�س�سات �اخلوا���س الذين عانوا من 
اآث��ار جائحة “كوفيد �″19، م��ع العلم اأن 
الرتتيب��ات التي اتخذته��ا احلكومة كانت 
�سارية ال�مفعول منذ �سهر مار�س 2020.
3. عق��ب ذل��ك، ا�ستمع��ت احلكومة اإىل 
عر���س قّدم��ه �زي��ر الطاق��ة �ال�مناجم 
ح��ول م�ر�ع��ي مر�سوم��ن تنفيذي��ن 
يحددان: )1( القواعد اخلا�سة بال�محافظة 
على مكام��ن ال�محر�قات، �)2( �ر�ط 
�كيفي��ات من��ح ال�سن��دات ال�منجمي��ة 
ع��ن  البح��ث  ن�ساط��ات  ل�ممار�س��ة 

ال�محر�قات �ا�ستغاللها.
يهدف م�ر�ع الن�س الأ�ل، الذي يندرج 
يف اإط��ار اإع��داد الن�سو���س التطبيقي��ة 
للقان��ون رق��م 19 ���� 13 ال�م��وؤرخ يف 
ال���ذي ينظ��م ن�ساط��ات   2019/12/11
ال�محر�ق��ات، اإىل حتديد القواعد اخلا�سة 

بال�محافظة على مكامن ال�محر�قات.

�جدي��ر بالإ�س��ارة، اأن ا�ستغ��الل مكامن 
ال�محر�ق��ات يج��ب اأن ي�سم��ح بالفع��ل 
ب�سم��ان اأعلى م�ستوى ممكن من الإنتاج، 
�اأدن��ى م�ست��وى ممكن م��ن ا�ستثمارات 
التطوير �تكالي��ف الت�سغيل، الأمر الذي 
يتطل��ب ح�س��د جمموع��ة م��ن الو�سائل 
م��ن اأجل ال�محافظة على ه��ذه ال�مكامن 
�ال�م�ست��دام  الأمث��ل  �ال�سرتج��اع 

لل�محر�قات.
�يف ه��ذا الإط��ار، يح��دد م���ر�ع هذا 
بال�محافظ��ة  القواع��د اخلا�س��ة  الن���س 
على ال�مكام��ن من حيث حفر �ا�ستغالل 
�حتفيز الآبار �كذا ا�سرتجاع ال�محر�قات 

��سفقها.
اأم��ا بالن�سبة ل�م�ر�ع الن�س الثاين، فاإنه 
يهدف اإىل حتديد ���ر�ط �كيفيات منح 
ال�سندات ال�منجمية ل�ممار�سة ن�ساطات 

البحث عن ال�محر�قات �ا�ستغاللها.
�هك��ذا، فاإن��ه يح��ّدد يف اآن �احد، �سكل 
�حمتوى ملف طلب احل�سول على ال�سند 
ال�منجم��ي، �ك��ذا اآجال �م�س��ار توجيه 
الطل��ب اإىل غاية منح ال�سن��د ال�منجمي، 
خمتل��ف  د�ر  تو�سي��ح  م��ع  �ذل��ك 

ال�متدخلن.
4. من جهة اأخرى، ا�ستمعت احلكومة اإىل 
عر���س قّدمه �زير ال�سناعة ال�سيدلنية 
ح��ول م���ر�ع مر�س��وم تنفي��ذي يحدد 

اإعداد قائمة الأد�ية الأ�سا�سية.
يندرج م�ر�ع هذا الن�س يف اإطار تطبيق 
اأح��كام ال�مادة 217 من القانون رقم 18 � 
11 ال�متعل��ق بال�سح��ة، �ي�سع القواعد 
ال�مطبقة لإعداد قائمة الأد�ية الأ�سا�سية 
بال�مفه��وم العال�م��ي ال�متعل��ق بها، كما 

تدعو اإليه ال�منظمة العاملية لل�سحة.
�ين���س على اأحكام تاأخ��ذ بعن العتبار 
الإنت��اج ال�سي��دلين الوطن��ي �اأحكاًما 
خا�س��ة فيما يتعل��ق بكيفي��ات ت�سجيل 
املنتج��ات ال�مبتك��رة يف قائم��ة الأد�ية 
الأ�سا�سي��ة التي يتم حتديدها �فًقا لعملية 
لالختي��ار  حم��ددة  ��سفاف��ة  منهجي��ة 

العقالين لالأد�ية الأ�سا�سية.

كم��ا ين�س م���ر�ع الن�س عل��ى اإن�ساء 
التخ�س�س��ات  متع��ددي  خ��رباء  جلن��ة 
تتمثل مهمته��م يف درا�سة قائمة الأد�ية 
الأ�سا�سية �تقييمها �اإبداء الراأي ب�ساأنها.

5. ف�سال ع��ن ذلك، ا�ستمع��ت احلكومة 
اإىل عر�س قدمه �زي��ر الفالحة �التنمية 
الريفي��ة يتعلق بالتو�سيات ال�منبثقة عن 
ال�منت��دى ح��ول ال�ستثم��ار يف الفالحة 
�ال�سناع��ات الغذائي��ة، ال��ذي نظم حتت 
الرعاية ال�سامية لل�سيد رئي�س اجلمهورية 

يوم 12 اأبريل 2021 باجلزائر العا�سمة.
اأت��اح العر�س ال�معني تق��دمي التو�سيات 
الرئي�سي��ة التي متت �سياغته��ا يف نهاية 
ه��ذا احلدث، �الذي �سه��د م�ساركة قوية 
من ال�م�ستثمرين �ممثلي منظمات اأرباب 
العم��ل �اأ�سح��اب ال�م�ساري��ع �ممثل��ي 

ال�مهنة الفالحية �ال�مهن الو�سيطة.
�قد متت ال�م�سادقة على خارطة الطريق 
م��ع  ال�مذك��ورة  التو�سي��ات  لتنفي��ذ 
تطبيق جد�ل زمن��ي لتج�سيد الإجراءات 
الق�س��ري  ال�مدي��ن  عل��ى  ال�مق��ّررة، 

�ال�متو�سط.
6. �عل��ى �سعيد اآخر، ا�ستمعت احلكومة 
ال�سناع��ة  �زي��ر  قّدم��ه  عر���س  اإىل 
ال�سيدلني��ة حول التو�سي��ات ال�منبثقة 
ع��ن ملتق��ى “ال�سناع��ات ال�سيدلنية: 

ا�سرتاتيجية �اآفاق.
�من بن التو�سيات ال�منبثقة عن اأ�سغال 
ه��ذا احل��دث، مت التاأكي��د عل��ى �ر�رة 
تخفي���س فات��ورة الواردات م��ن ال�مواد 
ال�سيدلنية �ك��ذا اإن�ساء جلنة من اخلرباء 
العيادين ل�سم��ان مهمة انتق��اء الأد�ية 

�الأجهزة الطبية الأ�سا�سية.
�يف هذا ال�س��ّدد، اأ�سار الوزير الأ�ل اإىل 
اأن التو�سيات ال�منبثقة عن هذا الجتماع 
يجب اأن ترتجم اإىل اإجراءات عملية، �ذلك 
�فق جد�ل زمني حم��ّدد م�سبقا من اأجل 

حتقيق الأهداف ال�م�سطرة ب�رعة.
7. م��ن جهة اأخ��رى، ا�ستمع��ت احلكومة 
اإىل عر�س قّدمه كات��ب الد�لة ال�مكلف 
عن��وان  امل�ست�سفي��ات، حت��ت  باإ�س��الح 

الإط��ار  ال�م�ست�سفي��ات:  “اإ�س��الح 
الت�سوري �ال�م�سار العملياتي.

يف اإط��ار اإ�س��الح ال�منظوم��ة الوطنية 
لل�سح��ة، ق��ّدم كات��ب الد�ل��ة ال�مكلف 
باإ�سالح ال�م�ست�سفيات الوثيقة ال�متعلقة 
بال�مراج��ع الرئي�سية لالإط��ار الت�سوري 
ال�منهجي �ال�مح��ا�ر الرئي�سية لل�م�سار 

العملياتي لهذا الإ�سالح.
�جت��در الإ�سارة اإىل اأن ه��ذه الوثيقة هي 
نتيجة ل�ملخ�س املحادثات �ال�م�ساهمات 
الت��ي قّدمتها جمي��ع الأط��راف ال�معنية 
الذي��ن اجتمع��وا خ��الل مرحل��ة احل��وار 
اإ�س��الح  م�س��ار  ح��ول  �الت�س��ا�ر 
ال�م�ست�سفيات، �التي اأجريت بن �سهري 

اأ�ت 2020 �جانفي 2021.
�به��ذا ال�س��دد، فاإنه��ا ت�س��كل مرجع��ا 
ل�م�س��ار اإ�س��الح ال�م�ست�سفيات �تتوج 
ال�مرحل��ة الأ�ىل م��ن احل��وار، التي تعد 
�ر�رة لتح�س��ري ال�مرحل��ة الثانية من 
م�سار الإ�سالح، من اأجل اإر�ساء ب�سورة 
توافقي��ة اأ�س�س اإ�سالح النظ��ام الوطني 
لل�سحة، قب��ل التوجه نحو عقد اجلل�سات 

الوطنية لإ�سالح ال�م�ست�سفيات.
8. �اأخ��رًيا، ا�ستمعت احلكومة اإىل عر�س 
قّدمه �زي��ر الأ�سغال العمومي��ة �النقل 
ح��ول م�ر�ع��ي �سفقت��ن بالرتا�س��ي 
الب�سيط بن مديري��ة الأ�سغال العمومية 
لولية تي��زي �ز� مع املخت��رب العمومي 
للدرا�س��ات البحري��ة )LEM( �ال�ركة 
العمومي��ة املتو�سطي��ة لالأ�سغال البحرية 
اإجن��از  اإط��ار  يف   ،  )MEDITRAM(
اأ�سغ��ال اجلرف/احلف��ر يف ال�مياه ال�سحلة 
التقني��ة  �ال�م�ساع��دة  اأزف��ون  ل�مين��اء 
ل�مراقبة هذه الأ�سغال �كذا اإعداد درا�سة 

الأثر على البيئة.
يه��دف اإجناز هذه الأ�سغال العاجلة اأ�سا�ًسا 
اإىل ا�ستع��ادة اأعم��اق ال�مي��اه مب��ا يكفي 
للتمك��ن م��ن ال�ستغالل الأمث��ل للبنية 
التحتية للميناء، من جهة، �دخول البواخر 

�حرية حركتها بكل اأمان.
ق.و
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��ضتنفرت �إطار�تها مل�ضاعفة �لعمل �جلو�ري

 اأحزاب متّهد للحملة
 مبوائد الإفطار اجلماعي 

والعمل اخلريي
الأح��زاب  م��ن  كث��ر  كثف��ت 
ال�ضيا�ضي��ة احلم��ات الت�ضامنية 
م��ع الفئات اله�ضة خ��ال ال�ضهر 
موائ��د  تنظي��م  ع��ر  الف�ضي��ل، 
الإفطار اجلماع��ي، والتوا�ضل مع 
الطبق��ات ال�ضعبية لاطاع على 
اإطار  واهتماماتها، يف  ان�ضغالتها 
العم��ل اجل��واري هدف��ه التعبئ��ة 
والتح�ضي���س، حت�ض��را للحمل��ة 

النتخابية للت�رشيعيات القادمة.
ال��ذي  رم�ض��ان  �ضه��ر  �ض��كل 
تت�ضاع��ف في��ه الأعم��ال اخلرية 
والت�ضامني��ة مع الفئ��ات املعوزة 
واملحتاجة، فر�ض��ة مائمة لعديد 
ال�ضيا�ضي��ة  الت�ضكي��ات  م��ن 
الجتماع��ي،  ن�ضاطه��ا  لتو�ضي��ع 
من خ��ال تنظيم موائ��د الإفطار 
اجلماع��ي وتوزي��ع قف��ة رم�ضان 
مب�ضاهمة اخلرين، اإىل جانب العمل 
اجل��واري الذي ي�ضته��دف الأحياء 
ال�ضعبية،  ال�ضكاني��ة  والتجمعات 
للتقرب اأكرث من املواطن الب�ضيط، 
ملعرفة ان�ضغالت��ه ومتطلباته وما 

ينتظره من ممثليه بقبة الرملان.
ويظهر ب��اأن الأج��واء الرم�ضانية 
التي تعي�ضها كافة مناطق الوطن، 
اأ�ضح��ت عام��ا م�ضاع��دا عل��ى 
التح�ضر املبكر للحملة النتخابية 
ال�ضيا�ضية  للت�ضكي��ات  بالن�ضبة 
القادمة،  النتخابات  امل�ضاركة يف 
الت��ي �ضارعت اإىل رف��ع م�ضتوى 
التاأه��ب، وجتني��د منا�ضليها على 
اأر�س امليدان،  للم�ضاهمة يف الهبة 
الت�ضامني��ة التي ت�ضتهدف الأ�رش 
املحتاجة، ويف تنظيم موائد الإطار 
امل�ضاع��دات  اجلماع��ي، وتوزي��ع 

على املعوزين.
ويف اإطار هذه اجلهود الت�ضامنية، 
ق��ام التجمع الوطن��ي الدميقراطي 
عل��ى  ج��واري  عم��ل  بت�ضط��ر 
امل�ضت��وى املحلي تق��وده اإطارات 
حزبي��ة، ويت�ضمن اأ�ضا�ضا حمات 
ت�ضامنية وخري��ة هدفها التقرب 
من العائات املعوزة، والتجمعات 
ال�ضكانية ال�ضعبية ملرافقتها خال 
ه��ذا ال�ضه��ر الف�ضي��ل، وف��ق ما 
ك�ضف عنه للن���رش الناطق با�ضم 

احلزب ال�ضايف العرابي.
كم��ا وجه الأرن��دي تعليمات اإىل 
مل�ضاعف��ة  الولئي��ة   الإط��ارات 
العم��ل اجل��واري املحل��ي، نف��ى 
الناطق با�ضم احل��زب اأن يكون له 
عاقة باحلملة النتخابية امل�ضبقة، 
بل من اأجل حت�ضر طاقات احلزب 
لإجناح النتخاب��ات، وكذا �ضبط 
للحمل��ة على  الك��رى  املح��اور 

امل�ضتوى الولئي.
كم��ا با�رش ب��دوره ح��زب �ضوت 

للحمل��ة  الإع��داد  ال�ضع��ب 
النتخابي��ة، ع��ن طري��ق حمات 
جوارية حت�ضي�ضي��ة ت�ضهدها حاليا 
اأغل��ب الولي��ات، بع��د اأن متكنت 
ه��ذه الت�ضكيل��ة ال�ضيا�ضي��ة م��ن 
جت��اوز عقب��ة جم��ع التوقيع��ات 
بنج��اح، بح�ض��ب رئي���س احلزب 
مل��ن ع�ضماين، ال��ذي تراأ�س اأول 
اأم���س اجتماعا للمكتب ال�ضيا�ضي 

الولئي للعا�ضمة.
الت�ضكيلة  ه��ذه  قي��ادة  ووجه��ت 
تعليم��ات لإطاراته��ا لانط��اق 
اجل��واري  العم��ل  يف  الف��وري 
ال�ضعبي��ة،  بالأحي��اء  �ضيم��ا  ل 
والتوا�ضل املبا���رش مع املواطنن، 
واأع�ضاء  روؤ�ض��اء  اأو�ض��ت  كم��ا 
املكات��ب الولئي��ة باحلر�س خال 
احلملة على ���رشح ال� 120 التزاما 
التي �ضيعمل احلزب على تنفيذها 
بع��د دخول الرمل��ان، كما �ضددت 
القي��ادة عل��ى ���رشورة التحل��ي 
بال�ض��دق والبتعاد ع��ن الوعود 
الكاذبة، وتبني مقابل ذلك خطابا 

�ضفافا.   
الوبائي��ة  الو�ضعي��ة  متن��ع  ومل 
حركة البن��اء الوطني من اللتزام 
بتقليدها ال�ضن��وي، بتنظيم موائد 
اإفط��ار جماعية تت�ض��ع لأزيد من 
امل�ضت��وى  عل��ى  �ضخ���س   300
الولئ��ي، م��ن �ضمنه��م اإطارات 
و�ضخ�ضيات وفاعلن يف املجتمع 
لتتزام��ن ه��ذه احلمات  امل��دين، 
الت�ضامني��ة م��ع ق��رب النطاق 
يف احلملة النتخابية للت�رشيعيات 
القادم��ة، دون اأن يك��ون الغر�س 
منها ح�ضد اأ�ضوات الناخبن، وفق 

الع�ضو القيادي اأحمد الدان.
وبح�ض��ب نائ��ب رئي���س احلركة، 
فاإن احلم��ات الت�ضامنية اأ�ضحت 
تقلي��دا �ضنويا لي�س ل��ه اأي �ضلة 
بالنتخاب��ات القادم��ة، و�ضتكون 
ه��ذه ال�ضنة للحديث ع��ن توطيد 
العاق��ات الجتماعية، اأما كل ما 
يتعل��ق بالنتخاب��ات الت�رشيعي��ة 
م�ضت��وى  عل��ى  اإثارت��ه  �ضيت��م 
النتخابي��ة  البلدي��ة  الهيئ��ات 
الت��ي جتتم��ع ب�ض��كل  للح��زب، 
يومي تقريب��ا، لر�ضم معامل اخلطة 
النتخابي��ة الت��ي �ضيت��م تكييفها 

بح�ضب طبيعة كل منطقة.
وتعت��زم حرك��ة البن��اء الوطن��ي 
انتخاب��ي حملي  برنام��ج  و�ض��ع 
الوطن��ي،  الرنام��ج  جان��ب  اإىل 
و�ضياغت��ه ب�ض��كل يت��اءم م��ع 
تطلعات املواطن��ن، وهذا يتطلب 
ح�ضب اأحمد ال��دان توا�ضا دائما 
وم�ضتم��را مع اأفراد املجتمع، واإىل 
جان��ب ذل��ك تن�ض��ق احلرك��ة مع 
اأطيافها،  ب��كل  ال�ضيا�ضية  الطبقة 
القادم��ة، حتى  املواعي��د  لإجن��اح 
تف��رز حكوم��ة ائتافي��ة، ف�ضا 
عن التح�ض��ر لت�ضكيل حتالفات 
مع ت�ضكيات اأخرى على اأ�ضا�س 

الرامج.
وتنتظر حاليا خمتلف الت�ضكيات 
القوائ��م  جان��ب  اإىل  ال�ضيا�ضي��ة 
احلرة م��ا �ضتف��رزه درا�ضة ملفات 
القادمة  املرت�ضح��ن لانتخاب��ات 
امل�ضتقل��ة،  ال�ضلط��ة  قب��ل  م��ن 
لت�رشع فعليا يف �ضبط اللم�ضات 
الأخرة لرنامج احلملة النتخابية، 
بع��د الف�ض��ل النهائ��ي يف قوائم 
�ضيخو�ضون  الذي��ن  مرت�ضحيه��ا 

ال�ضباق النتخابي.        لطيفة بلحاج

�لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 

املاك و ر�ساد تنفذان م�سروعا �سهيونيا ا�ستعماريا
الوطن��ي  التجم��ع  ح��زب  اأك��د 
الدميقراط��ي يف بيان ل��ه اأن امل�ضار 
ال��ذي  والنه�ض��وي،  التجدي��دي 
تبا���رشه اجلزائ��ر من��ذ النتخابات 
الرئا�ضي��ة الأخ��رة، اأ�ضب��ح »يقلق 
اأع��داء الوطن الذي��ن ي�ضعون نحو 
وهم �رشب ا�ضتقرار اأر�ضها، داعيا 

اإىل اإف�ضال خمططاتهم الدنيئة«.
وج��اء يف بي��ان التجم��ع الوطن��ي 
التجديدي  »امل�ض��ار  اأن  الدميقراطي 
الذي  والدميقراط��ي،  والنه�ض��وي 
تبا���رشه اجلزائ��ر من��ذ النتخابات 
الرئا�ضية لي��وم 12 دي�ضمر2019 
احلقوق��ي  للتمك��ن  واله��ادف 
للمواطن��ن والر�ض��ادة الدميقراطية 
الوطنية  التنمية  والدفع مب�ض��ارات 
لل��رثوة وفر�س  اخلاقة  املندجم��ة 
العم��ل و مكافحة الف�ض��اد واأخلقة 
املج��ال الع��ام وثب��ات دولتنا على 
ومواقفه��ا  ومبادئه��ا  قناعاته��ا 
فل�ضط��ن  لق�ضيت��ي  الداعم��ة 
وال�ضح��راء الغربي��ة، اأ�ضبح يقلق 
اأع��داء الوط��ن مما جعله��م ي�ضعون 
نحو وهم ���رشب ا�ضتقرار اأر�ضها 
الت��ي �ضقته��ا دماء �ضه��داء الثورة 

واجلمهورية«.
واأك��د التجم��ع اأنه »ل ميك��ن لهذه 
اإل  واليائ�ض��ة  البائ�ض��ة  امل�ضاري��ع 
املواطن��ن  اأم��ام ع��زم  اأن تف�ض��ل 

عل��ى بن��اء بلده��م واحلف��اظ على 
اأمته��م ووطنه��م«، م�ضرا  وح��دة 
اإىل اأن احل��ل م��ن اأج��ل اإف�ضال هذه 
املخطط��ات ‘الدنيئ��ة« ي�ضتوج��ب 
»تعزي��ز ال�ضتقرار الن�ضقي للدولة 
وامل�ضاهمة  الداخلي��ة  اجلبهة  ومتتن 
الوطن��ي  التجدي��د  م�ض��ار  يف 
م��ن اأج��ل جزائ��ر قوي��ة ومقتدرة 
واح��دة وموح��دة م��ن تي��زي وزو 
اإىل  تب�ض��ة  وم��ن  تامنغ�ض��ت  اإىل 

تلم�ضان«.
ويف �ضي��اق ذي �ضل��ة، ذك��ر ذات 
احلزب اأن��ه بف�ضل »ال�ضه��ر الدائم 

للجي���س  العالي��ة«  والحرتافي��ة 
املوؤ�ض�ضات  ال�ضعبي وكل  الوطني 
خمطط��ات  اإحب��اط  مت  الأمني��ة، 
اإرهابي��ة م�ض��رة م��ن اخل��ارج من 
طرف »جمموعتن اإرهابيتن )ر�ضاد 
و املاك( اللتن تندرجان يف م�رشوع 
جدي��د  وا�ضتعم��اري  �ضهي��وين 
يه��دف ل���رشب ا�ضتق��رار اجلزائر 

و�ضامة املواطنن«.
اأن اللحم��ة »املقد�ضة«  و�ضدد على 
ال�ضعب��ي  الوطن��ي  اجلي���س  ب��ن 
تتع��زز  الت��ي  اجلزائري��ة،  والأم��ة 
وتتق��وى بوطني��ة واإخا�س، كما 

اأ�ضار، »�ضتبقى على الدوام العروة 
الوثق��ى الت��ي ل انف�ض��ام له��ا«، 
والدافع الأ�ضا�ض��ي لكل الوطنين 
من اأجل امل�ضاهمة يف »تعزيز ثقافة 
الولء املطلق للدولة فا ولء يعلو 
على الولء املطلق للدولة«، ي�ضيف 

امل�ضدر.    
وم��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذا الغر�س، 
يدعو التجم��ع الوطني الدميقراطي 
كل املواطنن للم�ضاهمة يف م�ضار 
التجدي��د الوطني م��ن اأجل نه�ضة 

الأمة واأمن الوطن وعزة �ضعبها.
واأج

دعا �إىل �ليقظة و�لتجّند حلماية �لوحدة �لوطنية

طالئع احلريات يحّذر من خطورة امل�سروع التاآمري للماك
وج��ه حزب طائع احلري��ات، اأم�س 
الأربع��اء، ن��داء اإىل منا�ضلي��ه من 
اأج��ل »التحلي باليقظ��ة« و التجند 
م��ن اأجل حماي��ة الوح��دة الوطنية 
و تعزي��ز اللحم��ة املجتمعي��ة بكل 
مكوناتها، ح�ضبما اأفاد به بيان ذات 

احلزب.
و دع��ا احل��زب، منا�ضلي��ه للتحلي 
»باليقظ��ة« والتجند من اأجل حماية 
الوح��دة الوطني��ة وتعزي��ز اللحمة 
ب��كل مكوناته��ا وذلك  املجتمعية 

»خدم��ة للدميقراطي��ة ودول��ة احلق 
والقان��ون الت��ي يطم��ح اإليها كل 

مواطنة وكل مواطن جزائري«.
واأ�ض��اف اأن ح��زب طائع احلريات 
يتاب��ع »بقل��ق �ضدي��د التط��ورات 
اخلطرة الناجمة عن تورط منظمة 
انف�ضالية يف م�رشوع تاآمري يرمي 
الوطني��ة  بالوح��دة  امل�ضا���س  اإىل 
وباأمن البلد وا�ضتق��راره و بتواطوؤ 

مع قوات اأجنبية«.
كم��ا اأ�ض��ار نف���س البي��ان اإىل اأن 

احل��زب يبقى »وفي��ا« ملب��ادئ اأول 
نوفم��ر ولآم��ال احل��راك ال�ضعبي 
ال�ضلم��ي الأ�ضي��ل ل��� 22 فيفري 
2019 »الل��ذان ي�ضع��ان الوطني��ة 
ف��وق كل  املجتمع��ي  والتما�ض��ك 
اأو  حزبي��ة  اأكان��ت  العتب��ارات، 
اأو جهوي��ة، ويجعانها يف  طائفية 
ماأمن من كل التدخ��ات الأجنبية 
التي اأدت بالعديد م��ن البلدان اإىل 
الذاتي  والتدمر  الدم��وي  ال�ضدام 

بن اأبناء الوطن الواحد«.

كم��ا جدد احل��زب باملنا�ضبة التزامه 
»الثاب��ت« بو�ض��ع كل طاقات��ه يف 
خدم��ة البل��د للم�ضاهم��ة »الفاعلة 
والفعال��ة« م��ن اأج��ل اإخراج��ه من 
الأزمة الراهنة الناجمة باخل�ضو�س 
عن تف�ض��ي وباء كورون��ا وتبعاته 
ال�ضحية والقت�ضادية والجتماعية 
ومتكين��ه م��ن موا�ضل��ة م�ضرت��ه 
الهادئ��ة واملنتظم��ة لبن��اء جمتمع 

ت�ضوده الدميقراطية واحلريات.
واأج

مقري يوؤكد �أن فوز حم�س يف �لت�ضريعيات لن يطرح م�ضكلة �ضّيا�ضّية وي�ضّرح

 ل فرق بني اإرهاب الت�سعينيات وما يقوم به 
»املاك« يف منطقة القبائل

 
رّد رئي�س حركة حم�س، عبد �لرز�ق مقري، على مخاوف �أبدتها جهات �ضيا�ضية من �إمكانية فوز �لإ�ضالميين باأغلبية 

�لمقاعد في �لت�ضريعيات �لمقبلة، وما قد ينجر عنه من م�ضاكل بين �لأغلبية �لنيابية و�لرئي�س، وقال مقري �إن عالقة 
حزبه بالرئي�س جّيدة وهي متناغمة مع �لأحز�ب، م�ضير� باأن حزبه قادر على �إخر�ج �لبالد من �أزمتها خالل 5 �ضنو�ت.

اته��م رئي�س حرك��ة جمتمع ال�ضلم، 
عبد الرزاق مقري، "قوى �ضيا�ضية 
واجتماعي��ة" بالهيمنة على منطقة 
القبائل وحرم��ان احلركة من تقدمي 
مر�ضحن بها. ويف ن��دوة �ضحفية 
عقده��ا مبقر احلركة، ق��ال مقري اإن 
"ت�رشف هذه القوى اأ�ضبه بت�رشف 
الإرهاب يف الت�ضعينيات". واأو�ضح 
مق��ري اأن حزب��ه ا�ضتط��اع تق��دمي 
مر�ضح��ن يف 56 ولي��ة با�ضتثناء 
ولية عن قزام لأ�ضباب مل يك�ضف 
عنها، وكذا ولية تيزي وزو ب�ضبب 
امتن��اع املكتب الولئي عن خو�س 
لعتب��ارات  النتخاب��ي  املع��رتك 
مرتبط��ة بالأو�ض��اع ال�ضائ��دة يف 
الولي��ة وب�ضب��ب الرتهي��ب الذي 

متار�ضه حركة "املاك".
ال�ضاب��ق  النظ��ام  وحّم��ل مق��ري، 
م�ضوؤولي��ة م��ا يج��ري يف ولي��ة 
تي��زي وزو، ب�ضب��ب م��ا اأ�ضماه��ا 
"الق��رارات اخلاطئة" الت��ي اتخذها 
قب��ل �ضن��وات، م�ضرا ب��اأن حركة 
"حم�س" كانت اأك��ر �ضحية لتلك 
الق��رارات التي مت��ت بالتواطوؤ بن 
واأح��زاب �ضيا�ضية  اأمني��ة  جه��ات 
نافذة يف املنطق��ة ملنع "حم�س" من 
التواجد وحما�رشتها وحرمانها من 

اأ�ضوات الناخبن".
واأ�ض��اف رئي�س "حم���س" اأن قوى 
تقب��ل  "ل  وجمتمعي��ة  �ضيا�ضي��ة 
التن��وع وترف���س التعددية" وفتح 
عب��د ال��رزاق مق��ري الن��ار عل��ى 
التنظي��م النف�ض��ايل املع��روف ب� 
"امل��اك"، قائ��ا: "ي�ضب��ح الأمر يف 
اأهمي��ة اخلط��ورة عندم��ا ي�ضب��ح 
املاك يعي��ث يف تي��زي وزو ف�ضادا 

ول اأحد ي�ضتطي��ع التعامل معهم". 
وتابع قائا: "ل فرق بن ت�رشفات 
الإره��اب الذي كان يهدد املواطنن 
اإذا اأرادوا امل�ضارك��ة يف النتخابات 
�ضن��وات الت�ضعيني��ات وب��ن م��ا 
يقوم به امل��اك من تخويف وترهيب 
للناخب��ن"، وا�ضف��ا م��ا يجري يف 

املنطقة ب�"الإرهاب النتخابي".
ومل يخ��ف مق��ري تفاوؤل��ه بق��درة 
حزبه على حتقي��ق نتائج كبرة يف 
الت�رشيعيات املقبل��ة، كما رد على 
املخ��اوف التي اأثاره��ا البع�س من 
و  لاأغلبي��ة  الإ�ضامي��ن  حتقي��ق 
و�ضول ح��زب اإ�ضامي اإىل رئا�ضة 
احلكوم��ة، نافي��ا اإمكاني��ة حدوث 
ا�ضتقط��اب �ضيا�ض��ي على غرار ما 
تعرفه تون���س، موؤكدا ب��اأن عاقة 
حزب��ه مع الرئي���س جي��دة، كما اأن 

الأح��زاب  م��ع  "تتفاه��م"  حم���س 
ال�ضيا�ضي��ة، م�ضيف��ا اأن "حم���س" 
ق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع جميع 

الأطياف ال�ضيا�ضية.
"حم���س"  ب��اأن  مق��ري،  واأ�ض��اف 
وقال  التواف��ق،  اأر�ضي��ة  اأوج��دت 
م��ن  خ��وف  اأدن��ى  يوج��د  "ل 
ح��دوث ا�ضتقط��اب �ضيا�ض��ي بعد 
الت�رشيعيات �ض��واء داخل احلكومة 
اأو بن الإطراف امل�ضاركة يف العمل 
ال�ضيا�ض��ي"، والت��زم بعر�س خطة 
اقت�ضادية �ضت�ضمح باخلروج بالباد 
من اأزمته��ا يف غ�ضون 5 �ضنوات، 
وجدد دعوته للذهاب نحو حكومة 

وحدة وطنية بعد الت�رشيعيات.
جم��ع  عملي��ة  وبخ�ضو���س 
التوقيعات، قال مق��ري اإن العملية 
م��ن  اأ�ضه��ل  كان��ت  امل��رة  ه��ذه 

املا�ضي��ة،  النتخابي��ة  املنا�ضب��ات 
كب��ر  اإقب��ال  وج��ود  اإىل  م�ض��را 
املنا�رشين  املواطن��ن  م��ن ط��رف 
للحركة. واأ�ضاف مقري باأن احلركة 
متكن��ت م��ن جم��ع 95530 توقيعا 
وحقق��ت الهدف ال��ذي كانت تريد 
الو�ضول اإلي��ه وهو جمع 100 األف 
توقيع واأودع��ت 80 األف ا�ضتمارة 
ل��دى ال�ضلط��ة الوطني��ة امل�ضتقلة 
لانتخابات وه��و ما يجعل احلركة 
م��ا جمعت��ه م��ن  املقدم��ة يف  يف 
توقيعات وما اأودعته لدى ال�ضلطة 

التي قبلت 66 األف ا�ضتمارة.
املندوبي��ات  اأن  مق��ري،  واأ�ض��اف 
النتخاب��ات  ل�ضلط��ة  الولئي��ة 
 9 ال�ضيا�ضية  رف�ض��ت لت�ضكيلت��ه 
اآلف توقي��ع بحجة تغ��ررُ البطاقة 
دون علم اأ�ضحابه��ا. م�ضرا اإىل اأن 
ال�ضيا�ضية  الإط��راف  بع���س  هناك 
جم��ع  اأرق��ام  بتدلي���س  قام��ت 

التوقيعات. 
النظ��ام النتخابي  وثّمن م�ضمون 
الذي فر�س فئتي امل��راأة وال�ضباب 
النتخابي��ة  القوائ��م  ت�ضكيل��ة  يف 
بع��د اإق�ضائهم��ا، م�ض��را اأن حزبه 
ب�460  الت�رشيعي��ات  �ضب��اق  دخل 
�ضاب��ا من القاع��دة الن�ضالية. ودعا 
مق��ري من اأ�ضماه��م باملزايدين اإىل 
التوقف عن تخوين النا�س وتدني�س 
اأعرا�ضه��م، م�ضيفا اأنه من حق كل 
مواطن اإب��داء موقفه ال�ضيا�ضي من 
النتخاب��ات، �ض��واء املعار�ض��ة اأو 
الأطراف الراغبة يف خو�س املعرتك 

النتخابي.
 ع �سمير
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منها 1180 قائمة حزبية و 1220 حرة 

اإيداع 2400 قائمة تر�شح للت�شريعيات 
بل��غ عدد قوائ��م الرت�ش��ح لت�رشيعي��ات 12 جوان 
املقبل، بعد انق�شاء اآجال اإيداع امللفات يف منت�شف 
لي��ل اأول اأم�س الثالث��اء، 2400 قائمة منها 1180 
قائمة حزبية و 1220 قائمة حرة، ح�شب ما ك�شفت 
عنه، اأم���س الأربع��اء، ال�شلطة الوطني��ة امل�شتقلة 

لالنتخابات.
واأو�ش��ح ذات امل�ش��در اأن ع��دد القوائ��م الت��ي مت 
اإي��داع ملفاته��ا لت�رشيعيات 12 ج��وان، بعد متديد 
اآج��ال الإي��داع بخم�شة اأي��ام نظرا للك��م "الهائل" 
م��ن الوافدين على العملية، هو "2400 قائمة منها 
1180 قائمة حزبية و 1220 قائمة حرة"، مربزا اأن 
القوائ��م احلرة تفوت القوائم التابعة لالأحزاب ب� 40 

ملف.
اأم��ا بالن�شب��ة للقوائ��م اخلا�ش��ة باجلالي��ة الوطنية 
باخل��ارج، ك�شفت ذات الهيئة عن وجود "65 قائمة 
م��ن بينها 61 تابع��ة لالأحزاب و4 تابع��ة لالأحرار 
التي مت قب��ول منها حلد الآن قائمت��ن بعد الف�شل 

فيها ب�شفة نهائية".
واأ�شاف��ت اأن عدد املرت�شحن الذي��ن �شيتناف�شون 
للول��وج اإىل الغرف��ة ال�شفلى للربمل��ان يف عهدته 

التا�شعة هو "24.214 مرت�شح".
وذك��رت ذات ال�شلط��ة اأن لديه��ا مهل��ة 12 يوما 
لدرا�ش��ة امللف��ات والف�شل فيها نهائي��ا قبل بداية 
احلمل��ة النتخابي��ة املق��رر انطالقه��ا يف 17 ماي 

القادم. 
للتذكري، كان رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد 
تب��ون، وقع على اأمر يق�شي بتمدي��د بخم�شة اأيام 
اآجال اإيداع امللفات بعد الطلب الذي قدمته ال�شلطة 
الوطني��ة امل�شتقل��ة لالنتخاب��ات، بع��د ا�شت�شارة 
جمل���س الدولة واملجل���س الد�شت��وري واأخذ راأي 

جمل�س الوزراء.
امل�شتقل��ة  الوطني��ة  ال�شلط��ة  رئي���س  وكان 
لالنتخاب��ات، ال�شيد حممد ���رشيف، اأو�شح اأن هذا 
الق��رار اأم��اله "الكم الهائ��ل لالأح��زاب ال�شيا�شية 
والقوائم احلرة التي تقدمت لإيداع ملفات الرت�شح، 

وجتنبا للت�رشع يف درا�شة ملفات الرت�شح". 

مبنا�ضبة عيد �لعمال �مل�ضادف لـ 1 ماي

ال�شبت عطلة مدفوعة الأجر 
�شيكون، ي��وم ال�شبت املقب��ل، عطلة مدفوعة الأج��ر لكافة م�شتخدمي 
العمومي��ة  والدواوي��ن  والهيئ��ات  العمومي��ة  والإدارات  املوؤ�ش�ش��ات 
واخلا�ش��ة، وه��ذا مبنا�شبة اإحي��اء عيد العم��ال امل�شادف للف��احت ماي من 
كل �شن��ة، ح�شب م��ا اأفاد به، اأم�س الأربعاء، بي��ان م�شرتك لوزارة العمل 
والت�شغي��ل وال�شمان الجتماع��ي واملديرية العام��ة للوظيفة العمومية 
والإ�ش��الح الإداري. واأو�ش��ح ذات امل�ش��در اأنه »مبنا�شب��ة عيد العمال، 
وطبق��ا لأح��كام القان��ون رق��م 63-278 امل��وؤرخ يف 26 جويلية 1963 
املع��دل واملتم��م، املت�شم��ن قائمة الأعي��اد القانونية، فاإن ي��وم ال�شبت 1 
م��اي 2021 يعترب عطلة مدفوعة الأجر، لكاف��ة م�شتخدمي املوؤ�ش�شات 
والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية واخلا�شة، وكذا لكل 
م�شتخدم��ي املوؤ�ش�شات العمومية واخلا�ش��ة يف جميع القطاعات، مهما 

كان قانونها الأ�شا�شي، مبا يف ذلك امل�شتخدمن باليوم اأو بال�شاعة«.
واأ�شاف البيان اأنه »يتعن على املوؤ�ش�شات والإدارات العمومية والهيئات 
والدواوي��ن واملوؤ�ش�شات املذكورة اأعاله اتخ��اذ التدابري الالزمة ل�شمان 
ا�شتمرارية اخلدمة يف امل�شالح التي تعمل بنظام التناوب«.                 واأج

�أع�ضاء مبندوبية �ل�ضلطة �مل�ضتقلة لالنتخابات بق�ضنطينة يك�ضفون

مراقبـــة اأكثــــر مـــن78 األف ا�شتمــــارة  
واإحبــــــاط عمليــــــات حتايـــــــل

و�جهت �لمندوبية �لوالئية لل�ضلطة �لوطنية �لم�ضتقلة لالنتخابات، جملة من �ل�ضعوبات �أثناء عملية ��ضتقبال ��ضتمار�ت 
�لمتر�ضحين، ومنها رغبة �لبع�س منهم في �لتحايل من خالل جمع توقيعات دون ح�ضور �لمعنيين �أمام �لجهات �لالزمة، 

تر�ضح. ��ضتمارة  وكذ� ��ضتعمال ��ضتمار�ت غير �أ�ضلية لجمع �أكبر عدد ممكن من �لتوقيعات، فيما ر�قبت �للجنة 78300 

وق��ال الدكت��ور عبد الل��ه بوخلخال 
رئي�س جامعة �شابق وع�شو بال�شلطة 
امل�شتقلة لالنتخابات، خالل  الوطنية 
يوم درا�شي، نظمت��ه اأم�س، املحكمة 
بالتن�شي��ق  بق�شنطين��ة،  الإداري��ة 
مع جامع��ة منت��وري، حت��ت عنوان 
»دور القا�ش��ي الإداري يف املنازعة 
النتخابي��ة«، بقاعة 500 مقعد مبركز 
املحا�رشات بجامعة الإخوة منتوري، 
اأن الثقاف��ة القانوني��ة ت��كاد تنع��دم 
يف اأو�ش��اط الأفراد، وحت��ى بالن�شبة 

للمرت�شحن اأن�شفهم.
واأ�ش��اف املتح��دث، اأن��ه وقف على 
عج��ز بع���س املرت�شح��ن يف م��لء 
ال�شتم��ارات اخلا�ش��ة به��م، موؤكدا 
اأنه��م ل يتقنون مالأ البيانات اخلا�شة 
به��م، حيث ذكر ب��اأن اأحد املرت�شحن، 
مالأ خانة خا�شة ب��� »احلالة العائلية«، 
فكت��ب داخله��ا »ل باأ�س به��ا«، ويف 
هذا اخل�شو�س طالب املتحدث خالل 
مداخلته، بربجمة اأي��ام درا�شية طيلة 
ال�شن��ة، ولو مرة كل �شه��ر من اأجل 
تلقن طلب��ة اجلامعة وتكوينهم على 

الثقافة القانونية.
واأكد �شن��دريل اإبراهي��م يحيى ممثل 
لل�شلط��ة  الولئي��ة  املندوبي��ة  ع��ن 
بق�شنطينة، يف  امل�شتقلة لالنتخابات 
رده على مداخلة لطر�س عبد احلكيم 
اخلبري الق�شائي، حول الآلية املقرتحة 
لتمويل احلملة النتخابية وعن هوية 
الهيئ��ة املكلفة مبراقبة ه��ذه العملية، 
وه��ل تراف��ق العملي��ة �شفافي��ة بن 
املرت�شحن، اأن امل�رشع اجلزائري �شمح 

باإن�ش��اء جلنة لدى ال�شلط��ة الوطنية 
امل�شتقل��ة لالنتخاب��ات، تتك��ون من 
قا�س م��ن املحكمة العليا وقا�س من 
جمل���س الدولة وقا�س م��ن ال�شلطة 
العليا للف�شاد وممثل عن وزارة املالية، 
وكل هوؤلء الأع�شاء يراقبون عملية 

التمويل.
واأ�ش��اف اأن امل���رشع اجلزائ��ري حدد 
م�ش��ادر التمويل من امل��ادة 87 اإىل 
غاي��ة 114، مو�شحا اأن��ه من املعلوم 
وم��ن  نف�شه��ا  مت��ول  الأح��زاب  اأن 
اأع�شائه��ا ومنت�شبيها، ولكن القوائم 
احلرة ميكن فيها لكل مرت�شح اأن يقبل 
هبات من ط��رف اأ�شخا�س طبيعين 
يف حدود مبل��غ ل يتعدى 40 مليون 
�شنتيم، على األ يزيد جمموع الهبات 
لكل مرت�شح عن 250 مليون �شنتيم 
جمتمع��ة، مذكرا اأنه ملا تفوق الهبات 
قيمة 1000 دج وجب احل�شول عليها 

عرب حوالة اأو �شك بريدي.  

وتدخ��ل املح���رش الق�شائي مبحكمة 
ق�شنطين��ة، طكو�س حمم��د ال�شالح 
اأعوان��ا  كل��ف  القان��ون  اإن  قائ��ال   ،
ق�شائين بامل�شادقة على ا�شتمارات 
املرت�شح��ن، �شواء اأح��زاب اأو اأحرار، 
ولك��ن يف الواق��ع �ش��ادف وبقي��ة 
زمالئ��ه م�شاكل، تتمث��ل يف ات�شال 
اأحرار به��م، طالبن منهم  مرت�شحن 
امل�شادق��ة عل��ى ال�شتم��ارات دون 
ح�ش��ور الأط��راف املعني��ة، وهو ما 
يخالف القانون، موجها �شوؤاله للهيئة 
امل�شتقلة، حول قدرته��ا على مراقبة 
الك��م الهائ��ل من ال�شتم��ارات واإن 

كانت �شحيحة.
اأع�شاء  اأن��ه وبقي��ة  ورد �شن��دريل، 
املندوبي��ة راقبوا ما يع��ادل 78300 
ا�شتم��ارة ب��كل دقة، وفق م��ا ين�س 
علي��ه القان��ون، والتحق��ق بداية من 
الدائ��رة النتخابية اأو قائم��ة حرة اأو 
حزب اأو ا�شم ولق��ب وتاريخ ومكان 

الت�شجي��ل  الزدي��اد ورق��م بطاق��ة 
يف القائم��ة النتخابي��ة ورقم بطاقة 
التعري��ف الوطني��ة، وتوقي��ع املعني 
العملي��ة  اأن  مو�شح��ا  ب�شمت��ه،  اأو 
جرت ب�شفافي��ة ونزاه��ة، موؤكدا اأنه 
ترق��ى  ل  ا�شتم��ارة  كل  رف���س  مت 
لل���رشوط القانونية، كم��ا اأ�شاف اأن 
اللجنة تفطن��ت ملرت�شحن ا�شتعملوا 
ا�شتمارات لي�شت حقيقية وا�شطروا 
للقيام مب�شح ن�شخ عنها، عو�س توفري 

ن�شخ اأ�شلية.
كما قال عبد الل��ه بوخلخال، يف رده 
على اإم�ش��اء بع�س الأ�شخا�س على 
ا�شتمارات دون تنقلهم اإىل البلديات 
اأو املح���رش الق�شائي اأو لدى املكلف 
بامل�شادق��ة، مو�شح��ا اأن م�شوؤولي��ة 
اللجنة تتمثل يف مراقبة ال�شتمارات 
والتي كانت دقيقة ح�شبه، اأما ح�شور 
املعن��ي اإىل امل�شالح اأثناء عملية منح 
ال�ش��وت، ل تخ���س م�شاحل��ه واإمنا 
العموم��ي، ولكن  ال�شابط  تخ���س 
ميكن التدخ��ل يف حالة تلقي �شكوى 
من �شخ���س ما تفيد اأن��ه مل مي�س اأو 
يختم على ا�شتمارة ما، وهنا يتم فتح 

حتقيق.
واأكد ممثل املندوبية الولئية لل�شلطة 
امل�شتقل��ة لالنتخاب��ات بق�شنطين��ة، 
امل�شحوب��ة  ال�شتم��ارات  ع��دد  اأن 
بل��غ 108، منه��ا 57 مرت�شح اأودعوا 
ملفات تر�شحهم، ميثل��ون 27 قائمة، 
اأي م��ا يع��ادل 78300 ا�شتم��ارة مت 

مراقبتها.
حاتم/ب 

رئي�س  �جلمعية �لوطنية للتجار و�حلرفيني 
�حلاج �لطاهر بولنو�ر

 نتوقع انخفا�ض اأ�شعار اخل�شر 
والفواكه واللحوم يف48 �شاعة 

الوطني��ة  اجلمعي��ة  رئي���س   توق��ع 
الطاه��ر  احل��اج  للتج��ار واحلرفي��ن 
بولن��وار، اأم�س ، ت�شجي��ل انخفا�س 
يف اأ�شعار اخل�رش والفواكه واللحوم، 
خالل ال48 �شاع��ة املقبلة مع تراجع 
الطل��ب  وحت��ول اهتم��ام النا�س من 
املواد الغذائي��ة اإىل حت�شريات العيد، 
ومن جانب اأخ��ر اأفاد رئي�س  اجلمعية 
الوطنية للتج��ار واحلرفين، اأن كمية 
اخل���رش والفواكه الت��ي مت ت�شويقها 
للخ���رش  جمل��ة  �ش��وق   50 ع��رب 
والفواكه عرب الرتاب الوطني ، تفوق 
400 األف طن خالل 15 يوما الأوىل 
م��ن رم�ش��ان ، واأ�ش��اف اأن كمي��ة 
اللحوم  احلم��راء والبي�شاء امل�شوقة، 
تف��وق ال 40 األف ط��ن ، خالل نف�س 
الف��رتة.  واأو�ش��ح رئي���س  اجلمعية 
احلاج  واحلرفي��ن  للتج��ار  الوطني��ة 
الطاهر بولنوار  يف ت�رشيح للن�رش، 
اأم���س، اأن  اأ�شعار اخل���رش والفواكه، 
م��ا زال��ت مرتفع��ة ن�شبي��ا باملقارنة 
م��ع الأ�شعار امل�شجل��ة، خالل ال�شنة 
املا�شية ،خالل نف�س الفرتة من �شهر 
رم�ش��ان الكرمي ، وق��ال اأننا لحظنا 
انخفا�ش��ا يف الأ�شع��ار باملقارنة مع 
الأ�شب��وع الأول م��ن �شهر رم�شان، 
م�ش��ريا  اإىل اأن اأ�شع��ار الطماطم يف 
الأي��ام الأوىل من ال�شه��ر الف�شيل، 
بلغت 170 دينار،  فيما بلغ متو�شط 
ال�شعر، اليوم 120 دينار واأي�شا مادة 
البطاطا التي �شجلت اأ�شعار و�شلت 
حلدود 100 دين��ار  يف الأيام الأوىل 
من رم�ش��ان، بينما ي��رتاوح �شعرها 
اليوم بن  60 و70 دينارا كمتو�شط 

وطني  .

واأ�شاف رئي���س  اجلمعي��ة الوطني��ة 
الطاه��ر  احل��اج  للتج��ار واحلرفي��ن 
اأن��ه   ، ال�شي��اق  بولن��وار يف نف���س 
باملقارنة مع الأي��ام الأوىل من �شهر 
رم�شان، �شاهدنا انخفا�س يف اأ�شعار 
اخل�رش والفواكه مبعدل 30 دينارا يف 
الكيلوغ��رام وتاب��ع قائ��ال:  اأن��ه مع 
تراجع الطلب  وحت��ول اهتمام النا�س 
م��ن امل��واد الغذائي��ة اإىل حت�شريات 
العيد، نتوقع انخفا�شا اآخر يف اأ�شعار 
اللح��وم،  خالل  والفواك��ه  اخل���رش 

ال48 �شاعة القادمة  .
واأرج��ع رئي���س  اجلمعي��ة الوطني��ة 
واحلرفي��ن،  �شب��ب  للتج��ار 
اخل���رش  اأ�شع��ار  ارتف��اع 
والفواكه،  اإىل  ك��ون  الطلب يفوق 
العر���س، وم��ن جانب اأخ��ر اعترب اأن 
�شقوط الأمطار يف الأ�شبوع  الأول 
م��ن رم�ش��ان، قد اأث��ر اأي�ش��ا على 
الأ�شعار، لأنه ي�شعب على الفالحن 
واملزارع��ن جن��ي حما�شيله��م اأثناء 
ت�شاق��ط الأمط��ار ، بالإ�شاف��ة اإىل 
نق�س يف  م�شاحات البيع بالتجزئة .

و من جهة اأخرى، اأف��اد احلاج الطاهر 
اأن كمي��ة اخل�رش والفواكه  بولنوار، 
الت��ي مت ت�شويقه��ا ع��رب 50 �ش��وق 
جملة للخ�رش والفواكه متواجدة عرب 
الرتاب الوطن��ي ، يفوق    400األف  
ط��ن، خ��الل 15 يوم��ا الأوىل م��ن 
رم�ش��ان ، م�شيفا يف نف�س ال�شياق، 
اأن كمي��ة اللح��وم  بنوعيه��ا احلمراء 
والبي�ش��اء امل�شوقة، خ��الل 15 يوما 
الأوىل م��ن رم�ش��ان تف��وق ال 40 

األف طن .
مراد-ح
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
))الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي((

مكتب الأ�شتاذة/ بلحلفاوي �شمراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة اخلروب

�شارع الأمري عبد القادر رقم 57 اخلروب

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد اإنقا�ص الع�شر
املادة  )750(  من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

نحن الأ�صتاذة/ بلحلفاوي �صمراء، مح�صرة ق�صائية بدائرة اخت�صا�ص محكمة الخروب
الموقعة اأدناه، والكائن مقرنا بالعنوان المذكور اأعاله.

لفائدة وبناءا على طلب
1/ ورثة بن حركو ربيحة وهم: بن حركو ذيب، العنوان/ 1039 م�صكن ع 54 رقم 08 الخروب 

2/ ورثة بن حركو ربيحة وهم: بن حركو نبيذ، العنوان/ ع 13 رقم 124 عين ال�صمارة ق�صنطينة.
بوا�ص��طة بن حركو ذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 

المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.
3/ ورثة بن حركو ربيحة  وهم: بن حركو نادية، العنوان/ ع 13 رقم 124 عين ال�صمارة ق�صنطينة.

بوا�ص��طة بن حركو  ذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 
المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.

4/ ورثة بن حركو ربيحة وهم: بن حركو محمد، العنوان/ حي بن �صبع حامة بوزيان ق�صنطينة.
بوا�ص��طة ب��ن حركوذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 

المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.
5/ ورثة بن حركو ربيحة وهم: بن حركو باية،  العنوان/149 عين الباي ال�صطر ال 02 رقم 242 ق�صنطينة.

6/ بوخبوز عبد الحميد �صمير، العنوان/ �صلغوم العيد ولية ميلة
7/ بوخبوز �ص��هرزاد، والقائ��م في حقها كفيلتها بن حركو باية، العنوان / ال�ص��طر الثاني 149 زواغي عين 

الباي ق�صنطينة.
8/ بن حركو �صوقي، العنوان/  عمارة 13 رقم 124 عين ال�صمارة.

بوا�ص��طة بن حركو ذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 
المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.

9/ حركو الهادي، العنوان/  عين ال�صمارة ق�صنطينة.
بوا�ص��طة بن حركو ذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 

المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.
10/ حركو في�صل، العنوان/  عين ال�صمارة ق�صنطينة.

بوا�ص��طة بن حركو ذيب بموجب عقد وكالة �ص��ادر عن مكتب الأ�ص��تاذ/ داودي ب�ص��ير الموثق بالخروب، 
المحرر بتاريخ: 11 و 2017/07/16.

11/ دروي�ص محمد المهدي، العنوان/ ق�صنطينة.
12/ دروي���ص عب��د المولى والقائم ف��ي حقه والده دروي�ص محم��د الطاهر ورثة اإبنته��ا  اليزابات المنزلين 

منزلتها، العنوان/ ق�صنطينة.
-�صد/ ال�صيد/ بن حركو �صليم، العنوان/ 500 م ع ب 13 رقم 124 عين ال�صمارة

نحن الأ�صتاذة/ بلحلفاوي �صمراء، مح�صرة ق�صائية لدى محكمة الخروب.
الموقعة اأدناه والكائن مقرنا بالعنوان المذكور اأعاله.

-تنفيذا للحكم ال�ص��ادر عن محكمة الخروب/ الق�صم العقاري بتاريخ 18/10/28، جدول رقم 18/02542، 
فهر�ص رقم 18/04090، الممهور بال�صيغة التنفيذية بتاريخ 2019/02/21، تحت رقم 2019/337.

- بناءا على مح�ص��ر تكليف بالوفاء  المبلغ من طرفنا اإلى المعني بالأمر ال�ص��يد/ بن حركو �صليم، ال�صاكن/ 
500 م ع ب 13 رقم 124 عين ال�صمارة بتاريخ 22 جانفي 2020، �صخ�صيا.

-بناءا على مح�ص��ر ايداع قائمة �ص��روط البيع  المودعة باأمانة �ص��بط محكمة الخروب بتاريخ 12 نوفمبر 
2020 تحت رقم: 20/16 

-بناءا على مح�ص��ر بعدم ت�صجيل اعترا�ص ال�صادر عن ال�صيد/ رئي�ص محكمة الخروب بتاريخ 14 دي�صمبر 
2020

- بناء على التاأجيل المنطوق به في جل�صة 13 اأفريل  2021.
نعلن اأنه

�ص��يتم يوم: 18 ماي  2021 على ال�ص��اعة: 13.00 زوال بقاعة الجل�ص��ات بمحكمة الخروب البيع بالمزاد 
العلن��ي للعقار المعين كمايلي: العقار المعرو�ص للبيع يتمثل في �ص��قة �ص��كنية تتك��ون من اأربعة غرف، 
مطب��خ، حمام، مرحا�ص، بهو، مجفف و�ص��رفة، واقع��ة في العمارة رقم p13  )ب13( ذات ملكية م�ص��تركة 
تابعة لديوان الترقية والت�صيير العقاري لولية ق�صنطينة بالطابق الأول رقم 124 بحي 1650 )500( م�صكن 
بلدية عين �صمارة ولية ق�صنطينة، �صمن ق�صم 37 مجموعة ملكية 45، م�صاحتها 91.00 م2 ون�صبة 92.30 
/1000 من الأجزاء الم�صتركة الح�صة رقم 44 من الجدول  الو�صفي للتق�صيم الم�صهر بالمحافظة العقارية 
لولي��ة ق�ص��نطينة يوم 1993/07/10ج��زء 18 رقم 97،  بثمن اأ�صا�ص��ي قدره: 7.047.000.00دج )�ص��بعة 

ماليين و�صبعة واأربعون األف دينار جزائري( بعد اإنقا�ص الع�صر.
�ص��روط البيع: اإ�ص��افة اإلى ال�صروط المذكورة في دفتر ال�ص��روط فاإن الرا�صي عليه المزاد يدفع حال انعقاد 
الجل�ص��ة خم�ص الثمن والم�ص��اريف والر�ص��وم الم�ص��تحقة، ويدفع المبلغ المتبقي في اأجل اأق�ص��اه ثمانية 
)08( اأيام باأمانة �ص��بط المحكمة،  لمزيد  من المعلومات ولالإطالع على دفتر ال�ص��روط الت�صال بمكتب 

المح�صرة الق�صائية اأو بكتابة �صبط محكمة الخروب.
الأ�شتاذة/ المح�شرة الق�شائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
))الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي((

مكتب الأ�شتاذة/ بلحلفاوي �شمراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة اخلروب

�شارع الأمري عبد القادر رقم 57 اخلروب
الهاتف: 0773.94.96.12

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني بال�شعر احلر
املادة  )750(  من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

نحن الأ�ص��تاذة/ بلحلفاوي �ص��مراء مح�ص��رة ق�ص��ائية لدى محكمة 
الخروب

الموقعة اأدناه والكائن مقرنا بالعنوان المذكور اأعاله
لفائدة وبناءا على طلب/ 

-ميروح محمد ال�ص��الح، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رقم 339 واد 
حميميم - الخروب

-ميروح جمال، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رق��م 339 واد حميميم 
- الخروب

-ميروح محمد، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رق��م 339 واد حميميم 
- الخروب

-ميروح �ص��مير ال�ص��اكن )ة(/ و ج 09 مج 03 عم��ارة s03 عمارة 53 
رقم 311 علي منجلي

-�صرفي وهيبة اأرملة ميروح، ال�صاكن)ة(/ وج 01 مج 01 عمارة s  رقم 
241 علي منجلي - الخروب

  s03 بن مبارك رحيمة حرم ميروح، ال�صاكن)ة(/ وج09 مج 03 عمارة-
رقم 311 علي منجلي

  s03 ميروح  كريمة حرم حرودي، ال�ص��اكن)ة(/ وج09 مج 03 عمارة-
رقم 311 علي منجلي

�صد/ بركان مليكة ، العنوان/ حي 08 ماي 1945 رقم 55 الخروب 
-تنفيذا وبمقت�صى: الحكم ال�صادر عن محكمة الخروب/ ق�صم الجنح 
بتاريخ: 15/12/31، جدول رقم 15/05941، فهر�ص رقم: 15/07431، 

الممهور بال�صيغ التنفيذية.
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
عن ال�صيد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاريخ: 2017/03/28، تحت رقم 
الترتيب: 17/586، فهر�ص رقم 17/597 لفائدة/ ميروح محمد ال�صالح

-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
عن ال�ص��يد/ رئي�ص محكم��ة الخروب  بتاري��خ: 2017/04/02  تحت 

رقم الترتيب: 17/601، فهر�ص رقم 17/589 لفائدة/ ميروح جمال
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/28   تحت 

رقم الترتيب: 17/584، فهر�ص رقم 17/593 لفائدة/ ميروح محمد
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/29   تحت 

رقم الترتيب: 17/589، فهر�ص رقم 17/587 لفائدة/ ميروح �صمير
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/28   تحت 
رق��م الترتي��ب: 17/580، فهر�ص رقم 17/592 لفائدة/ �ص��رفي وهيبة 

اأرملة ميروح

-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/28   تحت 
رق��م الترتي��ب: 17/582 ، فهر���ص رق��م: 17/595 لفائ��دة/ بن مبارك 

رحيمة حرم ميروح
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/26   تحت 
رقم الترتي��ب: 17/556، فهر�ص رق��م 17/552 لفائدة/ ميروح كريمة 

حرم حرودي
-بناء على مح�ص��ر ايداع قائمة �ص��روط البيع المودعة باأمانة �صبط 

محكمة الخروب بتاريخ: 04 دي�صمبر 2019 تحت رقم: 2019/15.
-بناء على مح�ص��ر بعدم ت�صجيل اعترا�ص ال�صادر عن ال�صيد/ رئي�ص 

محكمة الخروب بتاريخ: 25 دي�صمبر 2019.
-بناء على التاأجيل المنطوق به في جل�صة: 13 اأفريل 2021.

نعلن اأنه 
�ص��يتم ي��وم: 18  م��اي  2021  عل��ى ال�ص��اعة : 13.00 زوال بقاعة 
الجل�ص��ات بمحكمة الخروب  البيع بالمزاد العلني للعقار المعين كما 
يلي: العقار المعرو�ص للبيع عبارة عن الن�صيب المحجوز  والمملوك 
على ال�ص��ياع لل�ص��يدة/ بركان مليكة   المق��در ب: 25 جزء من 288 
جزء ف��ي العقار المتمثل في �ص��كن نوع فيال معدة لل�ص��كن تتكون 
من طابق اأر�ص��ي، طابق اأول و�ص��طح على امت��داد الطابق الأول قابل 
للدخول اليه م�ص��يدة على قطعة اأر�ص لها �صكل هند�صي طوله 16 م 
وعر�ص��ه 13.75 م بم�صاحة 220 م2 وتحمل رقم 65 من التح�صي�ص 
البلدي للخروب، م�ص��يدة بموجب رخ�ص��ة البناء ال�صادرة عن بلدية 
الخروب بتاريخ 1975/06/20 يتكون من طابق اأر�ص��ي: يتكون من 
محل تجاري: غرفة 1، غرفة2، غرفة3، غرفة 4، مطبخ، دورتين للمياه 
رواق و�ص��لم فن��اء خلفي، الطابق الأول: يتكون م��ن غرفة 1، غرفة2، 
مطبخ، حمام، مرحا�ص، بهو، �ص��طح اأول يمد على البهو، �ص��طح ثاني 
يمد على الغرفة 2، البناية تقع في ركن تقاطع �صارعين غير م�صميين 
يحدها: من الجهة الأولى )الواجه��ة الأمامية( طريق من الجهة الثانية 
)من جهة الفناء( : القطعة رقم 66، من الجهة الثالثة )الواجهة الجانبية 
جه��ة المحالت(: طريق: من الجه��ة الرابعة والأخيرة القطعة رقم 63. 

ويتم البيع بال�صعر الحر.
�ص��روط البيع: اإ�ص��افة اإلى ال�ص��روط المذكورة في دفتر ال�ص��روط 
ف��اإن الرا�ص��ي علي��ه المزاد يدف��ع حال انعقاد الجل�ص��ة خم���ص الثمن 
والم�ص��اريف والر�ص��وم الم�ص��تحقة ويدفع المبلغ المتبقي في اأجل 

اأق�صاه ثمانية )08( اأيام باأمانة �صبط المحكمة.
لمزي��د م��ن المعلوم��ات ولالإط��الع على دفتر ال�ص��روط الت�ص��ال  

بمكتب المح�صرة الق�صائية اأو بكتابة �صبط محكمة الخروب.
 المح�شرة الق�شائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
))الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي((

مكتب الأ�شتاذة/ بلحلفاوي �شمراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة اخلروب

�شارع الأمري عبد القادر رقم 57 اخلروب
الهاتف: 0773.94.96.12

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني بال�شعر احلر
املادة )750( من قانون الجراءات املدنية والإدارية

نحن الأ�ص��تاذة/ بلحلفاوي �ص��مراء مح�ص��رة ق�ص��ائية لدى محكمة 
الخروب

الموقعة اأدناه والكائن مقرنا بالعنوان المذكور اأعاله
لفائدة وبناءا على طلب/ 

-ميروح محمد ال�ص��الح، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رقم 339 واد 
حميميم - الخروب

-ميروح جمال، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رق��م 339 واد حميميم 
- الخروب

-ميروح محمد، ال�ص��اكن)ة(/ حي 19 م�ص��كن رق��م 339 واد حميميم 
- الخروب

-ميروح �ص��مير ال�ص��اكن )ة(/ و ج 09 مج 03 عم��ارة s03 عمارة 53 
رقم 311 علي منجلي

-�صرفي وهيبة اأرملة ميروح، ال�صاكن)ة(/ وج 01 مج 01 عمارة s  رقم 
241 علي منجلي - الخروب

  s03 بن مبارك رحيمة حرم ميروح، ال�صاكن)ة(/ وج09 مج 03 عمارة-
رقم 311 علي منجلي

  s03 ميروح  كريمة حرم حرودي، ال�ص��اكن)ة(/ وج09 مج 03 عمارة-
رقم 311 علي منجلي

�صد/ بركان فريد، العنوان/ حي 08 ماي 1945 رقم 55 الخروب 
-تنفيذا وبمقت�صى: الحكم ال�صادر عن محكمة الخروب/ ق�صم الجنح 
بتاريخ: 15/12/31، جدول رقم 15/05941، فهر�ص رقم: 15/07431، 

الممهور بال�صيغ التنفيذية.
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
عن ال�صيد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاريخ: 2017/03/28، تحت رقم 
الترتيب: 17/585، فهر�ص رقم 17/598 لفائدة/ ميروح محمد ال�صالح
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
عن ال�ص��يد/ رئي�ص محكم��ة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/29  تحت 

رقم الترتيب: 17/590، فهر�ص رقم 17/590 لفائدة/ ميروح جمال
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/28   تحت 

رقم الترتيب: 17/583، فهر�ص رقم 17/594 لفائدة/ ميروح محمد
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/29   تحت 

رقم الترتيب: 17/588، فهر�ص رقم 17/588 لفائدة/ ميروح �صمير
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/28   تحت 
رق��م الترتي��ب: 17/556، فهر�ص رقم 17/552 لفائدة/ �ص��رفي وهيبة 

اأرملة ميروح
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 

ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/26   تحت 
رق��م الترتي��ب: 17/579 ، فهر���ص رق��م: 17/591 لفائ��دة/ بن مبارك 

رحيمة حرم ميروح
-بناءا  على اأمر يت�صمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار ال�صادر 
ع��ن ال�ص��يد/ رئي�ص محكمة الخروب  بتاري��خ: 2017/03/27   تحت 
رقم الترتي��ب: 17/565، فهر�ص رق��م 17/553 لفائدة/ ميروح كريمة 

حرم حرودي
-بناء على مح�ص��ر ايداع قائمة �ص��روط البيع المودعة باأمانة �صبط 

محكمة الخروب بتاريخ: 04 �صبتمر 2019 تحت رقم : 2018/14
-بناء على مح�ص��ر بعدم ت�صجيل اعترا�ص ال�صادر عن ال�صيد/ رئي�ص 

محكمة الخروب بتاريخ: 25 دي�صمبر 2019.
-بناءا على التاأجيل المنطوق به في جل�صة: 13 اأفريل 2021

نعلن اأنه 
�ص��يتم ي��وم: 18 م��اي 2021 عل��ى ال�ص��اعة : 13.00 زوال بقاع��ة 
الجل�ص��ات بمحكمة الخ��روب البيع بالم��زاد العلني للعق��ار المعين 

كمايلي:
العقار المعرو�ص للبيع عبارة عن الن�صيب المحجوز  والمملوك على 
ال�ص��ياع لل�ص��يد/ بركان فري��د المقدر ب: 50 جزء م��ن 288 جزء في 
العق��ار المتمثل في �ص��كن نوع فيال معدة لل�ص��كن تتكون من طابق 
اأر�ص��ي، طابق اأول و�ص��طح على امتداد الطاب��ق الأول قابل للدخول 
اليه م�صيدة على قطعة اأر�ص لها �صكل هند�صي طوله 16 م وعر�صه 
13.75 م بم�ص��احة 220 م2 وتحمل رقم 65 من التح�ص��ي�ص البلدي 
للخروب، م�صيدة بموجب رخ�ص��ة البناء ال�صادرة عن بلدية الخروب 
بتاري��خ 1975/06/20 يتك��ون من طابق اأر�ص��ي: يتك��ون من محل 
تج��اري: غرف��ة 1، غرفة2، غرفة3، غرف��ة 4، مطب��خ، دورتين للمياه 
رواق و�ص��لم فن��اء خلفي، الطابق الأول: يتكون م��ن غرفة 1، غرفة2، 
مطبخ، حمام، مرحا�ص، بهو، �ص��طح اأول يمد على البهو، �ص��طح ثاني 
يمد على الغرفة 2، البناية تقع في ركن تقاطع �صارعين غير م�صميين 
يحدها: من الجهة الأولى )الواجه��ة الأمامية( طريق من الجهة الثانية 
)من جهة الفناء( : القطعة رقم 66، من الجهة الثالثة )الواجهة الجانبية 
جه��ة المحالت(: طريق: من الجه��ة الرابعة والأخيرة القطعة رقم 63. 

ويتم البيع بال�صعر الحر.
�ص��روط البيع: اإ�ص��افة اإلى ال�ص��روط المذكورة في دفتر ال�ص��روط 
ف��اإن الرا�ص��ي علي��ه المزاد يدف��ع حال انعقاد الجل�ص��ة خم���ص الثمن 
والم�ص��اريف والر�ص��وم الم�ص��تحقة ويدفع المبلغ المتبقي في اأجل 

اأق�صاه ثمانية )08( اأيام باأمانة �صبط المحكمة.
لمزي��د م��ن المعلوم��ات ولالإط��الع على دفتر ال�ص��روط الت�ص��ال  

بمكتب المح�صرة الق�صائية اأو بكتابة �صبط محكمة الخروب.
 المح�شرة الق�شائية
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در�ر يك�ضف عن و�ض�ل كميات �أكرب يف �ضهر ج��ن وي�ؤكد

�قـتنـاء 300 �ألـف جرعة قريبـا �سيمكن  من رفــع 
وتيـرة �لتلقيـح 

اأعل��ن املدير العام ملعه��د با�ستور 
درار،  ف��وزي  الدكت��ور  اجلزائ��ر، 
اأم���س الأربعاء، ع��ن اقتناء ح�سة 
قدره��ا 300 األف جرعة من اللقاح 
الرو�سي »�سبوتنيك- V« قريبا و 
و�س��ول ح�سة اأخ��رى »اأكرب« يف 
�سهر ج��وان بهدف »رف��ع وترية« 

التلقيح.
وق��ال الدكت��ور درار خالل نزوله 
»�سي��ف  برنام��ج  عل��ى  �سيف��ا 
لالإذاعة  الثالث��ة  للقناة  التحري��ر« 
ح�س��ة  »�سنت�سل��م   : الوطني��ة 
قدره��ا 300 األف جرعة من اللقاح 
الرو�س��ي خ��الل الأي��ام القليل��ة 
املقبل��ة، مم��ا �سي�سم��ح لن��ا برفع 
وترية التلقيح«، معلنا عن و�سول 
لقاح��ات اأخ��رى بكمي��ات »اأهم« 

�سهر جوان املقبل.
بالإ�ساف��ة اإىل اللق��اح الرو�س��ي، 
اأ�سار املدير الع��ام ملعهد با�ستور-

اجلزائر اإىل اأنه �سيكون هناك اللقاح 
واأن مفاو�سات  ��ا  اأي�سً ال�سين��ي 
جاري��ة مع ممون��ن اآخري��ن ب�ساأن 

عمليات اقتناء حمتملة.
واغتنم الدكتور درار هذه الفر�سة 
وت��رية  ب��اأن  ال�س��كان  ليطمئ��ن 
التلقيح �ستزداد، ل �سيما مع اقتناء 
ح�س�س كبرية من جرعات اللقاح 
التي قد ت�س��ل اإىل »مليون جرعة 
اعتبارا من ج��وان املقبل«، م�سرياً 
اإىل اأن 60 باملائ��ة م��ن الأ�سخا�س 

امل�سجل��ن عل��ى املن�س��ة ق��د مت 
تلقيحهم.

وتط��رق امل�س��وؤول الأول ملعه��د 
با�ستور-اجلزائر اإىل التوتر ال�سائد 
حاليا يف العامل ب�ساأن اقتناء اللقاح 
، والذي ق��ال اإن��ه �سينخف�س يف 
غ�س��ون �سه��ر اأو �سهري��ن، مم��ا 
�سي�سمح باحل�سول على مزيد من 
الإنتاج و بالت��ايل »م�ساعدتنا يف 
احل�س��ول على املزيد من اجلرعات 
وال���روع يف  حم��الت تطعي��م 

�سخمة«.
اأم��ا بالن�سبة لهذا التوت��ر العاملي، 
فيمكن تف�س��ريه، ح�سب الدكتور 
درار، بحقيقة اأنه »ل يوجد الكثري 
من املنتجن بوت��رية كبرية«، وهو 
��ا »التداعيات على  م��ا يف�ر اأي�سً

الدول« وبطء »عملية القتناء«.
كما اأ�س��ار ذات املتح��دث اإىل اأن 
موردي اللقاحات »اأرادوا توزيع اأو 
دخول اأ�سواق يف اأماكن متفرقة«، 
وهو ما يف���ر، ح�سب املدير العام 
ملعهد با�ستور-اجلزائر، هذا »التوتر 
الكب��ري« ال��ذي جعلن��ا »ل نتلقى 
اللقاح وفق اجل��دول الزمني الذي 

اأردناه يف البداية«. 
وبخ�سو�س الفريو�سات املتحورة 
قال املتحدث اأن املتحور الربيطاين 
»مقلق للغاية« لأنه هو من »ي�سري 
الوت��رية احلالي��ة للوب��اء« بكندا و 
اأوروبا عك���س املتحور النيجريي 
الذي ل تعت��ربه املنظم��ة العاملية 
لل�سح��ة »متح��ورا مقلق��ا« ب��ل 
»متح��ورا حت��ت الرقاب��ة«، ح�سب 

قوله.
كم��ا اأ�س��اف يقول »حالي��ا يعترب 
املتح��ور النيج��ريي م�س��در قلق 
لك��ن بالبلدان التي ظهر فيها مثل 
كندا و فرن�س��ا و اأملانيا فقد بداأ يف 
النخفا�س »له��ذا فاإننا �سنالحظ 

قريبا تراجعا يف هذا املتحور«.
وبخ�سو���س املتحور الهندي اأكد 
املتح��دث اأن ه��ذا املتح��ور الذي 
التغريات  يعترب هجين��ا »يت�سمن 
التي تط��رح م�س��كال« م�سيفا » 
و »ه��ذا ي�ستوقفن��ا لنطب��ق رقابة 
�سارم��ة عل��ى ه��ذه املتح��ورات 
حتى ن�ستطي��ع اتخاذ القرارات اإذا 

اقت�سى الأمر«.
م��ن جه��ة اأخ��رى، اأك��د الدكتور 
درار اأنه ل يع��رف ب� » دقة« كيف 
املتح��ورة  الفريو�س��ات  ظه��رت 
بالبل��د معت��ربا اأن الأم��ر »لي���س 
باملفاجئ« و م��ن »ال�سعب للغاية 
التو�س��ل اإىل غلق للحدود بن�سبة 

100 باملئة.
يف نف�س ال�س��دد، اأكد املتحدث 
ذاته على اأهمية غلق احلدود الذي 
�سمح ح�سب قوله ب� »ح�ر هذا 
املتح��ور بالداخل وعدم ت�سجيل 
النت�س��ار الذي �سهدت��ه البلدان 
اإذا ا�ستمر  اأن��ه  الأخرى« م�سيفا 
هذا »الرتاخي فاإننا �سن�سمح لهذا 
املتحور الربيطاين بالنت�سار«. 
)و�ج(

بعد �ضدور  �ملر�ض�م �لرئا�ضي �خلا�س بالزيادة

رفـع �لأجـر �لوطنـي 
 �لأدنـى �مل�سـمــون 

�إىل 20 �ألف دينار ر�سميا
�سدر يف اجلريدة الر�سمية رقم 
املر�سوم  املن�س��ورة حديثا   28
الرئا�سي رقم 21-137 املوؤرخ 
ال��ذي   2021 اأبري��ل   7 يف 
يح��دد الأجر الوطن��ي الأدنى 
امل�سمون ب��� 20 األ��ف دينار، 
والذي �سيحت�سب باأثر رجعي 
بداي��ة من الفاحت جوان من عام 
2020 كما ق��رر بذلك رئي�س 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
وج��اء يف املر�س��وم اأن الأج��ر 
امل�سم��ون  الأدن��ى  الوطن��ي 
املواف��ق مل��دة عم��ل قانوني��ة 
اأربع��ون  قدره��ا  اأ�سبوعي��ة 
�ساعة وهو ما يعادل 173.33 
يح��دد   ، ال�سه��ر  يف  �ساع��ة 
بع�رين األف دينار يف ال�سهر 
اأي ما يع��ادل 115.38 دينارا 

لكل �ساعة عمل.
املر�سوم  ن���ر  وبذل��ك وبعد 
اجلدي��د يف اجلري��دة الر�سمية 
ودخول��ه حال��ة ال�ري��ان فاإن 
لهذا  املخالفة  الأح��كام  جميع 
املر�س��وم  �سيم��ا  املر�س��وم  
الرئا�سي رقم 11-407 املوؤرخ 
هج��ري   1433 4 حم��رم  يف 
املواف��ق ل��� 29 نوفمرب 2011 
املحدد لالأج��ر الوطني الأدنى 
امل�سم��ون، و ي���ري مفعول 
املر�سوم اجلديد بداية من الفاحت 

يونيو من العام 2020.
املجي��د  عب��د  الرئي���س  وكان 
تبون ق��د قرر خ��الل اجتماع 
جمل���س ال��وزراء للثالث مايو 
م��ن الع��ام املا�س��ي) 2020( 
رف��ع الأج��ر الوطن��ي الأدنى 
امل�سم��ون م��ن 18 األف دينار 
واإلغ��اء  دين��ار  األ��ف   20 اإىل 
ال�ريبة على الدخل بالن�سبة 
للعم��ال واملوظف��ن الذين ل 
األ��ف   30 رواتبه��م  تتج��اوز 
دينار �سهري��ا بداية من الفاحت 

يونيو 2020 كذلك، يف اإطار 
اتخذت  التدابري  م��ن  �سل�سلة 
يف ذلك الوقت ل�سالح الفئات 
ال�سعيفة و التي م�ست اأي�سا 
قل�ست  التي  الت�سيري  ميزانية 

ب� 50 من املائة .
و ترم��ي الزي��ادة الت��ي تقدر 
باألفي دينار يف الأجر الوطني 
الأدن��ى امل�سم��ون اإىل توجه 
الدول��ة نح��و حت�س��ن القدرة 
ال�رائي��ة للعم��ال واملوظفن 
ال�سعيف،  الدخ��ل  ذوي  م��ن 
علما اأن دع��م و حماية القدرة 
كان��ت  للمواط��ن  ال�رائي��ة 
برنام��ج  اأولوي��ات  �سم��ن 
رئي���س اجلمهورية عبد املجيد 
التزاماته  اب��رز  واأح��د  تب��ون 
الرت�سح ملن�سب  اإعالنه  خالل 

القا�سي الأول يف البالد.
و  املالي��ة  لالأزم��ة  وبالنظ��ر 
تع��اين  الت��ي  القت�سادي��ة 
منه��ا الب��الد عل��ى غ��رار ما 
دول  كل  يف  حا�س��ل  ه��و 
الع��امل بفع��ل هب��وط اأ�سعار 
النم��و  وتراج��ع  املحروق��ات 
العامل��ي  والت��ي اأ�سيفت لها 
التداعي��ات الكب��رية لنت�سار 
فريو���س كورون��ا كوفيد 19 
فق��د تاأجل  تطبيق هذه الزيادة 
و�س��دور املر�سوم اخلا�س بها 
يف اجلري��دة الر�سمي��ة عل��ى 
الرغم من وروده��ا يف قانون 
لل�سن��ة  التكميل��ي  املالي��ة 

املا�سية.
و كان��ت اآخر زي��ادة يف الأجر 
الوطني الأدن��ى امل�سمون قد 
قررته��ا الثالثي��ة املنعقدة يف 
�سن��ة 2011 وطبق��ت الزيادة 
بداي��ة م��ن الف��احت  يناي��ر من 
يف  وق��درت   ،2012 الع��ام 
ذلك الوقت بثالثة اآلف دينار 

جزائري.
�إ -ب

وفيات  9 و  جديدة  �إ�ضابة   236

ح�سيلة كورونا �ليومية 
تو��سل �لرتفاع 

�سجل��ت 236 اإ�ساب��ة جديدة 
)كوفيد-  كورون��ا  بفريو���س 
19( و 9 وفي��ات خالل ال� 24 
�ساعة الأخرية يف اجلزائر، فيما 
147 مري�س��ا لل�سفاء،  متاث��ل 
ح�سب ما ك�سف��ت عنه وزارة 
واإ�سالح  وال�س��كان  ال�سحة 
الأربعاء  اأم���س  امل�ست�سفيات، 

يف بيان لها.
الع��دد الإجم��ايل  بل��غ  وق��د 
 121.580 املوؤك��دة  للحالت 
حالة م��ن بينه��ا 236 اإ�سابة 
الع��دد  بل��غ  بينم��ا  جدي��دة، 
الذين  للم�ساب��ن  الإجم��ايل 
 84.745 لل�سف��اء  متاثل��وا 
الإجم��ايل  والع��دد  �سخ�س��ا 

للوفيات 3234 حالة.
وح�سب نف�س امل�سدر، يتواجد 
حالي��ا 23 مري�س��ا يف العناية 

املركزة.

كم��ا اأفاد البيان باأنه مت اإح�ساء 
23 ولي��ة مل ت�سج��ل بها اأي 
ولي��ة   16 و  جدي��دة  حال��ة 
�سجل��ت اأق��ل م��ن 9 حالت، 
فيم��ا �سجلت 7 وليات اأخرى 

اأزيد من 10 حالت.
تو�س��ي  الإط��ار،  ه��ذا  ويف 
ال��وزارة املواطن��ن ب�رورة 
اللت��زام باليقظ��ة، مع احرتام 
وامل�ساف��ة  النظاف��ة  قواع��د 
الإلزامي  والرت��داء  اجل�سدية 
والمتث��ال  الواق��ي  للقن��اع 

لقواعد احلجر ال�سحي.
كم��ا توؤك��د عل��ى اأن اللتزام 
ال�س��ارم م��ن قب��ل املواطنن 
بهذه الإج��راءات الوقائية، اإىل 
جان��ب اأخ��ذ احليط��ة واحلذر، 
هي عوام��ل مهم��ة اإىل غاية 
الق�ساء نهائيا على هذا الوباء.
و�أج

رئي�س نقابة �لأطباء �لأخ�ضائيني حممد ي��ضفي للن�ضر

 �سندخل حتما موجة ثالثة لكورونا �إذ� 
��ستمر �لرت�خي

قال �لبروفي�ض�ر محمد ي��ضفي رئي�س �لنقابة �ل�طنية للأطباء �لأخ�ضائيين لل�ضحة �لعم�مية ورئي�س م�ضلحة �لأمر��س 
�لمعدية بم�ضت�ضفى ب�فاريك ب�لية �لبليدة، باأن ��ضتمر�ر �لتر�خي وعدم �لتز�م �لم��طنين بالإجر�ء�ت �ل�قائية �لخا�ضة 
�لأيام  خلل  �لإ�ضابة  حالت  �رتفاع  باأن  م��ضحا  �ل�باء،  من  ثالثة  م�جة  حتما  ندخل  �ضيجعلنا  ك�رونا  فيرو�س  بمحاربة 
حين  في  �لثالثة،  �لم�جة  ندخل  »لم  قائل  �ل�قائية،  بالإجر�ء�ت  �للتز�م  في  �لم��طنين  تر�خي  نتيجة  جاء  �لأخيرة 

�ضن�ضل لها حتما �إذ� ��ضتمر �لتر�خي �لم�ضجل حاليا«.

يو�سفي يف  الربوفي�سور  وك�سف 
ت�ريح للن�ر عن ارتفاع حالت 
الإ�ساب��ة باأك��ر م��ن ال�سعف��ن 
خ��الل 10 اأيام الأخرية، كما ارتفع 
الأ�رة مب�ست�سفى بوفاريك  �سغل 
من 15 باملائة اإىل 40 باملائة خالل 

الأيام الأخرية. 
ويف �سوؤال ح��ول اإمكانية العودة 
للغلق من جديد بعد ارتفاع حالت 
الإ�سابة، اأو�سح يو�سفي باأن احلل 
موج��ود، وعو���س اأن نع��ود اإىل 
الغلق وفر�س احلجر ال�سحي نلجاأ 
اإىل تطبيق الإجراءات الوقائية يف 
الأماكن املغلقة، والنقل العمومي، 
واأماك��ن العم��ل والأ�سواق، وجل 
الت��ي ت�سه��د اكتظاظا  الأماك��ن 
�سبب  وت�ساءل ع��ن  للمواطن��ن، 
الع��ودة اإىل الغل��ق وفر�س احلجر 
املوؤ�س�س��ات  وغل��ق  ال�سح��ي 
الرتبوي��ة واجلامعية واحلل موجود 
ب��ن اأيدينا، ويتمثل يف العودة اإىل 

تطبيق الإجراءات الوقائية.  
واأ�س��اف رئي���س نقاب��ة الأطب��اء 
الأخ�سائي��ن ب��اأن ع��دم اح��رتام 
وع��زوف  الوقائي��ة  الإج��راءات 
املواطنن ع��ن تطبيقه��ا وتراخي 

ال�سلطات العمومية يف مراقبتها، 
اأدى اإىل ارتف��اع حالت الإ�سابة، 
وه��و نف�س م��ا عرفت��ه الو�سعية 
مل��ا  املا�س��ي  املو�س��م  الوبائي��ة 
دخل��ت اجلزائ��ر يف موج��ة ثاني��ة 
يف اخلري��ف املا�س��ي، وق��ال باأن 
عدم التزام املواطن��ن بالإجراءات 
الوقائي��ة يك��ون نتيج��ة حتمي��ة 
الإ�سابة، م�سيفا  لرتفاع حالت 
ب��اأن تراجع ح��الت الإ�ساب��ة اأو 
ا�ستقراره��ا ل يعن��ي الرتاخي يف 
اأو  اح��رتام الإج��راءات الوقائي��ة، 
التخل��ي عن مراقبة مدى تطبيقها 

يف امليدان.
اأخرى ق��ال الربوفي�سور  من جهة 
ال�ساللت  بخ�سو���س  يو�سف��ي 
اجلديدة املتح��ورة باأنهم ل ميلكون 
فكرة ع��ن الن�سب��ة املئوي��ة لهذه 
ال�س��اللت م��ن حي��ث جمم��وع 
الإ�ساب��ات، م�س��ريا اإىل اأن معهد 
يق��وم  ال��ذي  الوحي��د  با�ست��ور 
بالتحاليل اجلينية، و ل يقدم فكرة 
عن ن�سبة ال�ساللت املتحورة من 
حيث جمم��وع الإ�سابات، م�سريا 
يف هذا الإط��ار اإىل اأن��ه اإذا كانت 
بال�س��اللت  الإ�ساب��ات  ن�سب��ة 

املتح��ورة قليل��ة ميك��ن التحك��م 
فيها، عل��ى عك���س عندما تكون 
اأع��داد الإ�سابات بهذه ال�ساللت 
كب��رية، فال ميك��ن التحك��م فيها، 
كما هي علي��ه الو�سعية الوبائية 
ببع�س الدولة الأوروبية واأمريكا 

اجلنوبية والهند.
م��ن جه��ة اأخ��رى حت��دث حممد 
يو�سفي عن التاأخر الكبري امل�سجل 
يف عملي��ة التلقيح، وقال باأنه كان 
بالإمكان ا�ستغ��الل فر�سة ثالثة 
اأ�سه��ر الأخرية الت��ي كانت تعرف 
ا�ستقرارا  الإ�ساب��ة  ح��الت  فيها 

لت�ريع علمية التلقيح.
ح��الت  اأعرا���س  وبخ�سو���س 
الإ�سابة التي ت�سل امل�ست�سفيات 
يف الأي��ام الأخ��رية، اأو�سح نف�س 
املتح��دث باأنه��ا ل تختل��ف ع��ن 
تلك التي �سهدتها اأعرا�س املوجة 
اأغلبي��ة  اأن  اإىل  م�س��ريا  الثاني��ة، 
املر�سى بحاج��ة اإىل الأوك�سجن، 
م��ن  كب��رية  ن�سب��ة  جان��ب  اإىل 
امل�ساب��ن م��ن كب��ار ال�س��ن، مع 
ت�سجي��ل بع�س احل��الت ل�سغار 

ال�سن.
نور�لدين ع



الوزارة الو�شية تطلق م�شروعا ملواجهتها

اجلزائر تواجه و�ضعية مقلقة يف وفرة املياه   
تعك�ض وثيقة م�شروع ميثاق اقت�شاد الماء، الذي �شيعر�ض على الحكومة بداية ماي المقبل، و�شعا "مقلقا" لم�شتوى وفرة و 
نمط ت�شيير المورد المائي في الجزائر، بفعل التغيرات المناخية و و�شعية الهياكل و الت�شربات و التبذير، ما يجعل انتهاج 

اإ�شتراتيجية جديدة للتكيف مع هذه المتغيرات خالل ال�شنوات المقبلة م�شاألة "م�شيرية".

و ح�س��ب وثيقة امل�رشوع، التي 
حت�سلت واج على ن�سخة منها، 
فاإن��ه من ال���رشورة الق�سوى 
القطاع��ات  كاف��ة  اإ���رشاك 
يف  واملواطن��ن  واملوؤ�س�س��ات 
�ستك��ون  ملراح��ل  التح�س��ر 
الأ�سع��ب من حي��ث التغرات 
املناخية، خا�سة و اأن التقديرات 
العلمي��ة ت�س��ر اإىل الرتف��اع 
املحتم��ل للمع��دلت ال�سنوية 
حلرارة اله��واء ما بن 2+ درجة 
مئوية و3 درج��ة مئوية مقابل 
النخفا�ض يف معدل الت�ساقط 
وتعبئ��ة  الأودي��ة  تدفق��ات  و 

وجتديد املياه اجلوفية.
ومت اإط��اق "م���رشوع ميث��اق 
اقت�ساد املياه" من طرف وزارة 
املوارد املائية وعر�سه يف اإطار 
م�ساورات مو�سع��ة مع جميع 
القطاعات والهيئات العمومية 
و  اجلمعي��ات  و  واملوؤ�س�س��ات 
حتدي��د  ق�س��د  امل�ستهلك��ن، 
الأ�سب��اب و احلل��ول املقرتح��ة 
للحف��اظ عل��ى م��وارد املياه و 
الذي يع��د "م�سوؤولية اجلميع"، 
ح�سبم��ا اأف��اد به وزي��ر املوارد 
املائية م�سطفى كمال ميهوبي 

يف مقدمة م�رشوع امليثاق.
املنج��زة  الدرا�س��ات  وتوؤك��د 
باجلزائر، ح�س��ب نف�ض الوثيقة، 
اأن مع��دلت الت�ساق��ط تعرف 
بال�سنوات  مقارنة  عجزا كبرا 
 20 تبل��غ  بن�سب��ة  ال�سابق��ة 
باملائ��ة )13 باملائ��ة يف مناطق 
الغ��رب و 12 باملائة يف املناطق 
الو�سط��ى وال�رشقية(، باملوازاة 
تدفقات  انخفا�ض م�ستوى  مع 
الأودي��ة وم�ساهم��ات ال�سدود 
واحلواجز املائية وتوجيه كميات 
كبرة من املياه ال�سطحية للري 
الفاح��ي مم��ا �سيوؤث��ر ب�سكل 
وا�س��ح عل��ى ال�ستخدام��ات 

احلالية.
ومن �س��اأن ه��ذه الو�سعية اأن 
ال�سغط  ت�ساع��ف من حج��م 

املمار���ض عل��ى املي��اه اجلوفية 
م��ن  اأ�س��ا  تع��اين  والت��ي 
ال�ستغال املفرط، و الذي زاد 
من حدت��ه انخفا�ض م�ستويات 
تعبئة هذه املياه نتيجة التغرات 

املناخية.
و ي�سته��دف ميث��اق اقت�س��اد 
امل��اء احلف��اظ على ه��ذا املورد 
من خال و�سع��ه يف �سدارة 
كل م�ساريع التهيئة امل�ستدامة 
لاإقلي��م ومكافحة كل اأ�سكال 
التل��وث والتبذي��ر اإىل جان��ب 
تطوير ثقافة القت�ساد يف املاء 
ع��ر اأنظمة وو�سائ��ل مبتكرة 
تعتم��د على الت�سمي��م البيئي 
على غ��رار البن��اء و احلنفيات 
املقت�س��دة  والتجهي��زات 
املقت�س��دة،  والتكنولوجي��ات 
ال�ستهاك،  م�ستويات  وتقييم 
الت��ي تتدعم جميعه��ا مبخطط 
ات�س��ايل وحت�سي�س��ي يه��دف 

اأ�سا�سا للحفاظ على املاء.
اجلزائ��ر  احتياط��ات  وق��درت 
من م��ورد املياه خ��ال 2020، 
ح�سب الوثيقة، ب� 2ر18 مليار 
مرت مكعب، مت ح�سد منها اأزيد 
م��ن 41ر11 مليار مرت مكعب 
املاء  لتزويد خمتلف م�ستعملي 
بن�سب��ة تع��ادل 86 باملائ��ة من 

الإمكانات املتاحة.

مع��دل  انخف���ض  باملقاب��ل  و 
الت�ساق��ط مقارن��ة بال�سنوات 
اخلم���ض املا�سي��ة  بن�سب��ة 20 
ال�سن��ة  عرف��ت  فيم��ا  املائ��ة، 
الهيدرولوجي��ة 2019 2020- 
عجزا يف الت�ساقط يقدر ب� 30 
باملائة مقارن��ة بال�سنة ال�سابقة 

لها )2018 2019-(.
يف  ال��دويل  البن��ك  وي�س��ر 
تقاريره ال�سنوي��ة حول �سياع 
املي��اه اإىل اأن الدول ال�سائرة يف 
طري��ق النم��و تفقد م��ا ن�سبته 
40 اإىل 50 باملائ��ة م��ن املي��اه 
املنتج��ة يف �سب��كات التوزيع 
بطرق خمتلف��ة، وهو ما يعتره 
"و�سعي��ة  امليث��اق  م���رشوع 

خطرة".

م�ضربة  مياه  م3  مليار   2
من قنوات التوزيع 

و قدرت اإمكان��ات اجلزائر من 
امل��وارد املائي��ة املتج��ددة �سنة 
2020 ب��� 450 مرت مكعب يف 
ال�سنة ل��كل مواطن، ما يجعل 
اجلزائ��ر بل��دا "فق��را من حيث 
املورد املائي" وه��و ما و�سفته 
وثيق��ة امل���رشوع ب��� " الو�سع 

الأقرب اإىل الأزمة" . 
و يتعر���ض امل��ورد املائ��ي اإىل 
ال�ستغ��ال  نتيج��ة  ال�سي��اع 

اجلوفي��ة  للمي��اه  املف��رط 
يف  امل�سجل��ة  والت�رشب��ات 
قن��وات توزي��ع مي��اه ال�رشب 
والتبذي��ر يف ا�ستعمال املاء اإىل 
جانب التلوث وتاأثر التغرات 

املناخية.
و يتم حل��د الآن درا�سة وحتليل 
اخل�سائ��ر املادي��ة للتمك��ن من 
الت�رشب��ات يف  ن�س��ب  تقيي��م 
باجلزائ��ر،  التوزي��ع  قن��وات 
ح�س��ب م�رشوع امليث��اق، الذي 
اأ�س��ار اإىل اعتماد ن�سبة ترتاوح 
ب��ن 30 اإىل 50 باملائة كن�سب 
الت�رشب يف قنوات التوزيع يف 

�سيا�سات التخطيط.
 2020 �سن��ة  خ��ال  ومت 
ماي��ر  06ر4  تخ�سي���ض 
مرت مكعب من املي��اه  لتغطية 
الطلب على مياه ال�رشب مقابل 
حج��م مياه م�رشب��ة من قنوات 
التوزي��ع ت��رتاوح ب��ن  22ر1 
مليار مرت مكع��ب اإىل  03ر2 
ملي��ار م��رت مكعب، حي��ث اأن 

جزءا منها ميكن ا�سرتجاعه.
ا�ستخ��راج  مع��دل  وجت��اوز 
وا�ستعم��ال املي��اه يف العدي��د 
من الطبق��ات اجلوفية الكرى 
للمياه يف الباد معدل جتددها، 
مم��ا ترتب علي��ه "متل��ح" املورد 
ا�ستعمال هذا  املائي، وتعري�ض 

املورد "للخطر" م�ستقبا.
و ملواجهة هذه الو�سعية يقرتح 
املاء  اقت�س��اد  ميث��اق  م�رشوع 
اإتباعها  التوجهات التي يج��ب 
والأهداف املرجوة والت�رشفات 
الت��ي يج��ب تبنيه��ا لتح�سن 
وتر�سيد ت�سير وا�ستخدام املاء 
ع��ر كل رب��وع الوطن بهدف 
القت�س��اد يف امل��اء واحلف��اظ 
على نوعيته، من خال مقاربة 
تطوعية ل��كل الفاعلن ت�سب 
"حتمي��ة"  ح��ول  جممله��ا  يف 
تر�سي��د ا�ستعمال��ه وتاأ�سي��ل 
تغير الت�رشفات وال�سلوكيات 

ال�سلبية اجتاهه.              )واج(

يف ح�شيلة للجي�ض الوطني ال�شعبي خالل 
اأ�شبوع

توقيف 204   اأ�ضخا�ص 
وحجز اأزيد من 13 قنطارا 

من الكيف 
ومف��ارز  وح��دات  متكن��ت 
ال�سعب��ي،  الوطن��ي  للجي���ض 
خ��ال الف��رتة املمت��دة من 21 
اأفري��ل اجل��اري، م��ن   27 اإىل 
توقي��ف 204 اأ�سخا�ض وحجز 
كميات من الكيف املعالج عر 
وذلك يف  الولي��ات  خمتل��ف 
اإط��ار حماربة اجلرمي��ة املنظمة 
والق�س��اء عل��ى اآف��ة الجت��ار 
باملخ��درات يف الب��اد، ح�سب 
م��ا اأفاد به اأم���ض الأربعاء بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
اجلرمي��ة  حمارب��ة  اإط��ار  ويف 
املنظم��ة وموا�سل��ة للجه��ود 
احلثيث��ة الهادف��ة اإىل الق�س��اء 
عل��ى اآف��ة الجت��ار باملخدرات 
بالباد، اأوقفت مفارز م�سرتكة 
ال�سعب��ي،  الوطن��ي  للجي���ض 
بالتن�سي��ق مع خمتلف م�سالح 
خم��درات  تاج��ر   25 الأم��ن، 
عملي��ات  خ��ال  وحج��زت 
النواحي  متفرقة عر خمتل��ف 
الع�سكري��ة، كمي��ات �سخمة 
من الكي��ف املعالج ُتقدر ب� 13 
قنطارا و55 كيلوغرام حاولت 
املجموع��ات الإجرامية اإدخالها 

عر احلدود مع املغرب.
واأ�ساف البيان يف هذا ال�سدد، 
الوطن��ي  اجلي���ض  مف��ارز  اأن 
ال��درك  وم�سال��ح  ال�سعب��ي 
الوطن��ي وحرا�ض احلدود قاموا 
خال عمليات متفرقة باإقليمي 
الناحيت��ن الع�سكريتن الثانية 
تاج��ر   15 بتوقي��ف  والثالث��ة 
خم��درات و�سب��ط 7 قناطر 
و47 كيلوغ��رام م��ن الكي��ف 
توقي��ف  مت  ح��ن  يف  املعال��ج 
تاجري خم��درات بحوزتهما 6 
قناط��ر من نف�ض امل��ادة باإقليم 
الرابع��ة  الع�سكري��ة  الناحي��ة 
ع��اوة ع��ن توقي��ف 8 جت��ار 
 8 وحج��ز  اآخري��ن  خم��درات 
كيلوغ��رام من الكي��ف املعالج 

و 17770 قر�س��ا مهلو�سا يف 
عملي��ات خمتلفة ع��ر نواحي 

ع�سكرية اأخرى.
من جهة اأخ��رى، اأوقفت مفارز 
للجي�ض الوطني ال�سعبي بكل 
من مترنا�س��ت وعن قزام وبرج 
 170 وجان��ت  خمت��ار  باج��ي 
مركبة   25 �سخ�سا وحج��زت 
و 147 مول��دا كهربائي��ا و 52 
مطرقة �سغط ومعدات تفجر 
وكذا جتهيزات اأخرى ت�ستعمل 
غ��ر  التنقي��ب  عملي��ات  يف 
امل�رشوع عن الذهب، بالإ�سافة 
اإىل 459 كي�س��ا من خليط خام 
الذه��ب واحلج��ارة و174 طنا 
املوجهة  الغذائي��ة  امل��واد  م��ن 
للتهري��ب، بينم��ا مت توقيف 9 
اأ�سخا���ض و�سب��ط 10 بنادق 
�سي��د و 53.5 قنطارا من مادة 
التب��غ و442 هاتفا ذكيا، خال 
عملي��ات منف�سلة ُنفذت بكل 
وال��وادي  واأدرار  ب�س��ار  م��ن 

و�سطيف واأم البواقي.
اأحب��ط حرا���ض احل��دود  كم��ا 
-ي�سي��ف البي��ان- حم��اولت 
تهري��ب كمي��ات كب��رة م��ن 
الوق��ود ُتقدر ب��� 19037 لرتا 
ب��كل م��ن تب�س��ة والط��ارف 
و�س��وق اأهرا���ض وب��رج باجي 

خمتار.
ويف �سياق اآخ��ر، اأحبط حرا�ض 
ال�سواحل حماولت هجرة غر 
�رشعي��ة ل� 53 �سخ�س��ا كانوا 
عل��ى م��ن ق��وارب تقليدي��ة 
ال�سنع ب��كل من وهران وعن 
متو�سن��ت وعناب��ة والط��ارف، 
فيم��ا مت توقي��ف 187 مهاجرا 
غ��ر �رشع��ي م��ن جن�سي��ات 
خمتلف��ة ب��كل من جان��ت واإن 
�سال��ح وب��رج باج��ي خمت��ار 

واأدرار، وفق ذات امل�سدر.
واأج
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جملة "جاكوبن" الأمريكية توؤكد

الثورة اجلزائريـــة غريت العــامل للأح�ضن 
خ�س�س��ت جمل��ة "جاكوب��ن" 
الي�سارية الأمريكية يف عددها 
الث��ورة  الأخ��ر مق��ال ح��ول 
اجلزائري��ة الت��ي اعت��رت اأنها 
لاأح�س��ن"،  الع��امل  "غ��رت 
م�س��ددة على "���رشورة تذكر 
و"تكرمي  البط��ويل"  تاريخه��ا 

اإرثها".
وج��اء يف مقدم��ة ه��ذا املق��ال 
املجل��ة  مبوق��ع  املن�س��ور 
اأن كف��اح ال�سعب  الإلكرتوين 
اجلزائري "يف �سبيل احلرية �سد 
�سكل  الفرن�سي��ة  الإمريالي��ة 
ق�سي��ة مركزي��ة يف الف�س��اء 
ال�سيا�سي للقرن الع�رشين" واأن 
ديناميكية  الثوري��ة  "بطولته 
وفري��دة  ودولي��ة  و�سجاع��ة 
م��ن نوعها يف الع��امل حيث ل 
يعادله��ا يف الفخر اإل بطولت 

الكوبين والفيتنامين".

وع��اد كات��ب املق��ال روب��رت 
الحتال  بداي��ات  اإىل  ماي�سي 
اأن  الفرن�س��ي للجزائ��ر معترا 
فرن�س��ا كان��ت تعت��ر اجلزائ��ر 
اإمراطوريته��ا  "قل��ب  مبثاب��ة 
و"النقط��ة  ال�ستعماري��ة" 
م�رشوعه��ا  يف  املركزي��ة 
المريايل" م��ا اأدى لعتبارها 
"ج��زءا ل يتجزاأ م��ن اأرا�سيها 
القارية، كاأي مقاطعة فرن�سية".

اأي�سا  وه��و  ماي�سي،  وتط��رق 
مع��روف،  عم��ايل  نا�س��ط 
الوطن��ي  احل���ض  بداي��ات  اإىل 
اأول  مذك��را  للجزائري��ن 
"الطويل��ة"  باملقاوم��ة 
و"ال�رش�س��ة" الت��ي خا�سوه��ا 
�س��د "الوح�سية" الفرن�سية يف 
بداية الحتال يف الثاثينيات 

من القرن التا�سع ع�رش.
اخلدم��ة  جت��ارب  اأن  واأ�س��اف 

اجلي���ض  يف  الع�سكري��ة 
احلرب��ن  يف  ال�ستعم��اري 
والثاني��ة  الأوىل  العامليت��ن 
والهجرة اإىل املناطق ال�سناعية 
يف كري��ات امل��دن اجلزائري��ة 
والفرن�سية قد عر�ض اجلزائرين 

ل� "اآفاق اأيديولوجية جديدة".
اأن  ال�سي��اق  ه��ذا  واعت��ر يف 
ال�سوفياتي��ة  ال�سرتاكي��ة 
والليرالي��ة الويل�سونية )ن�سبة 
وودرو  الأمريك��ي  للرئي���ض 
ويل�س��ون ومبادئ��ه التحررية( 
واحلركة الإ�ساحية الإ�سامية 
امل�سلم��ن  العلم��اء  )جمعي��ة 
"وعيا  اأنتج��ت  اجلزائري��ن( قد 

بالذات، وطنيا ومتجددا".
ويقول الكاتب، من جهة اأخرى، 
اإن جمازر 8 ماي 1945 )نهاية 
الثاني��ة( ق��د  احل��رب العاملي��ة 
احلركة  ت�سكيل  عل��ى  "عملت 

التحررية" لتنطل��ق الثورة يف 
الفاحت نوفمر 1954 من طرف 
جبهة التحرير الوطني وقادتها 
"اعتمدوا  الذي��ن  الع�سكري��ن 
على الدعم ال�سعبي يف حتويل 
م��ا كان خطاب��ا غر فع��ال اإىل 
عم��ل حا�س��م، وق��د جنحوا يف 

ذلك".
ويو�سح اأن رد فعل الفرن�سين 
كان ب��� "ال�سطهاد الوح�سي" 
"التعذي��ب  ا�ستخدم��وا  حي��ث 
ومع�سك��رات العتق��ال وقتل 
اأ�سبح��ت  الت��ي  املدني��ن" 
للدول��ة  ر�سمي��ة  "�سيا�س��ة 

الفرن�سية".
غ��ر اأن��ه يف ال�سي��اق الدويل 
ماي�س��ي،  ي�سي��ف  اجلدي��د، 
الأ�سالي��ب  تل��ك  اأ�سف��رت 
"نتائج  ع��ن  الوح�سية  القدمي��ة 
ري��اح  اأن  اإذ  متام��ا  عك�سي��ة 

التغير التي هب��ت على العامل 
اخلا�س��ع لا�ستعمار قد جعلت 
اجلزائرين يتجمعون حول راية 
جبهة التحرير الوطني بالآلف 

ثم باملاين".
جبه��ة  اإن  الكات��ب  ويق��ول 
التحري��ر الوطن��ي �رشع��ان ما 
الديناميكي��ة  اأهمي��ة  اأدرك��ت 
الدولية اجلدي��دة يف فتح حرب 
على اجلبهتن، املحلية )الأر�ض( 
)الدبلوما�سي��ة(،  والدولي��ة 
خ�سو�سا بوج��ود �سخ�سيات 
ثورية ذات كاريزما كاأحمد بن 
بلة حيث "انتقل الكفاح �رشيعا 

اإىل اأروقة الأمم املتحدة".
واأ�س��اد ماي�سي يف نهاية مقاله 
ب��� "ال��روز ال��دويل الكب��ر" 
ال�ستق��ال  بع��د  للجزائ��ر 
رغ��م "اخل��راب" ال��ذي تركته 
فرن�س��ا، وحتوله��ا اإىل النظ��ام 

ال�سرتاك��ي، لت�سب��ح "مركزا 
دوليا مزدهرا للثوار واحلركات 
اأجم��ع"  الع��امل  الثوري��ة م��ن 
و"مركزا للدفاع ع��ن الق�سايا 
الع��امل  وق�ساي��ا  الإفريقي��ة، 

الثالث، التحررية والتنموية".
تعت��ر جملة "جاكوب��ن"، التي 
تاأ�س�س��ت يف 2011 وت�س��در 
كل ثاث��ة اأ�سهر، مبثابة �سوت 
الولي��ات  يف  للي�س��ار  ب��ارز 
املتح��دة حي��ث تق��دم وجهات 
ال�سيا�سة  نظ��ر ا�سرتاكي��ة يف 
والثقاف��ة وي�سل  والقت�س��اد 
ع��دد امل�سرتكن فيه��ا اإىل 75 
األ��ف م�س��رتك بالإ�ساف��ة اإىل 
جمهور على النرتنت يزيد عن 
الثاثة ماين مت�سفح �سهريا. 

)واأج(
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 ملو�جهة �مل�ضاربة بعنابة

فتح �ضوق اجلملة اجلهوي للخ�ضر والفواكه   
�ل�ضوق  م�ضتوى  على  مناوبة  خلية  �ضكلت  م�ضالحه  �أن  للن�ضر،  ت�ضريح  في  بلحوت  ر�بح  عنابة،  لوالية  �لتجارة  مدير  �أكد 

�لجهوي للخ�ضر و �لفو�كه �لو�قعة بمنطقة �لن�ضاطات في بلدية �لبوني، للحد من جميع �أ�ضكال �لم�ضاربة و رفع �الأ�ضعار.

مديري��ة  �أن  بلح��وت،  ذك��ر  و 
�ملا�ضي  �لتج��ارة قامت �جلمع��ة 
بفت��ح  �لتج��ار  م��ع  بالتن�ضي��ق 
�ل�ضوق لأول م��رة يف هذ� �ليوم 
��ضتثناء يف رم�ضان، بعد تعديل 
�لقر�ر �لولئي �لذي ينظم ت�ضيري 
�ل�ض��وق، به��دف توف��ري �خل�رض 
و �لفو�ك��ه، نهاي��ة �لأ�ضب��وع، و 
�لتقليل من رف��ع �لأ�ضعار �أكرث، 
م��ع حج��م �ل�ضته��اك �لكب��ري 
للمو�طن حتى ل يكون فر�غ يف 

�لتموين . 
كما �أ�ضار بلح��وت، �إىل ح�ضور 
بع���ض جتار �جلمل��ة �إىل �ل�ضوق، 
غ��ري �أن �إقبال جت��ار �لتجزئة كان 
�ضعيف��ا، ب�ضب��ب ع��دم تعودهم 

على �لن�ضاط يوم �جلمعة.
و �أ�ض��اف باحل��وت، ب��اأن �أ�ضعار 
�خل���رض و �لفو�كه ب��د�أت تعرف 
�نخفا�ضا طفيف��ا، بف�ضل �ملنحى 
�لإنتاجية  للق��در�ت  �لت�ضاعدي 

بع���ض  دخ��ول  و  للفاح��ن 
�ملنتج��ات �ملو�ضمي��ة كالبطاط��ا 
�ل�ض��وق، حي��ث �ضم��ح �لتن�ضيق 
هام���ض  بتحدي��د  �لتج��ار،  م��ن 
�لرب��ح يف �لكل��غ ب��� 7 دين��ار، 
فيم��ا ت��ر�وح �ل�ضعر م��ا بن 65 
و 50 دج ب�ض��وق �جلمل��ة ح�ضب 
�لنوعية، �أم��ا �لطماطم، فيرت�وح 
�ل�ضع��ر ح�ضبه ما ب��ن 50 و 80 
دين��ار� ح�ضب �لنوعي��ة، م�ضيفا 
باأن �ضعرها �رتفع كون �لطماطم 
خارج �ملو�ضم، متون ولية ب�ضكرة 
�ل�ض��وق �لوطن��ي لوحدها بنحو 
80 باملائة، حيث تبقى �لطماطم و 
�لبطاطا �أكرث �ملنتجات ��ضتهاكا 
يف رم�ضان و مع �رتفاع �لطلب 
و تقل���ض ق��در�ت �نت��اج ز�دت 

�لأ�ضعار. 
و تز�من��ت زيارة مدي��ر �لتجارة 
�جلمع��ة �ملا�ضي ل�ض��وق �خل�رض 
و �لفو�ك��ه، م��ع �لتهاطل �لغزير 

عل��ى  وق��ف  حي��ث  لاأمط��ار، 
�لو�ض��ع �مل��زري �ل��ذي يعي�ضه 
�ل�ضوق مع ت�رضب �ملياه و �ن�ضد�د 
�لبالوع��ات و جم��اري ���رضف 
�ملي��اه، ��ضتغ��ل �لتج��ار �ملنا�ضب 
لإباغ �ن�ضغالهم و �مل�ضاكل �لتي 
يعي�ضونها.يف ح��ن �أكد بلحوت 
للن�رض، عل��ى �أن �ل�ضوق يتو�جد 
يف و�ضعي��ة كارثي��ة ت�ضتدعي 
تدخل م�ضالح بلدية �لبوين لرفع 
�لقمام��ة و تنظيف جماري �ملياه، 
و غريه��ا م��ن �أعم��ال �ل�ضيانة، 
كون �ل�ض��وق م�ض��ري من طرف 
�لبلدي��ة و حتق��ق من��ه مد�خيل، 
برئي���ض  �لت�ض��ال  �إىل  م�ض��ري� 
�لد�ئ��رة و ك��ذ� �لبلدي��ة من �أجل 
�لتدخل �لعاج��ل لتوفري �لظروف 

�ملائمة لعمل �لتجار. 
م��ن جهتهم �رضح ممثل��و �لتجار 
للن�رض، باأن �ل�ضوق يفتقر لأدنى 
باأن��ه  علم��ا  �لنظاف��ة،  ���رضوط 

يوظف �أك��رث من 2000 �ضخ�ض 
و يق�ض��ده �لتج��ار م��ن خمتلف 
وليات �لوطن، �إل �أنه ل يحتوي 
و  �ل�رضوري��ات  �أب�ض��ط  عل��ى 
م��ع تف�ضي �لوب��اء، ف��اإن �لتجار 
يو�جهون �خلط��ر يوميا، م�رضين 
�إىل �أن ه��ذ� �ل�ض��وق كان عبارة 
ع��ن �أروق��ة و ��ضتغ��ل ب�ضف��ة 
موؤقتة بينم��ا ل ي�ضلح ملمار�ضة 
ن�ض��اط جتارة �جلمل��ة للخ�رض و 
�لفو�ك��ه، بالإ�ضاف��ة �إىل �نعد�م 
�لنظاف��ة، موجه��ن ن��د�ء لو�يل 
�لولي��ة ملنحه��م قطع��ة �أر�ضية 
جديدة لإجناز �ض��وق مبو��ضفات 

ع�رضية.
و قامت م�ضالح مديرية �لتجارة 
بالرتخي���ض  عناب��ة،  لولي��ة 
لفت��ح 24 �ضوقا جتاري��ا يوميا و 
�ملنتجات  لبيع خمتلف  �أ�ضبوعيا، 
و �مل��و�د �ل�ضتهاكي��ة، ت�ضم��ح 
للتجار لبيع �ضلعه��م و عر�ضها 
ب�ض��كل منظ��م و مق��ن مبنا�ضبة 
�ل�ضه��ر �لف�ضي��ل، به��دف ك�رض 
�مل�ضارب��ة و �لعم��ل على حتقيق 
�لوف��رة يف جمي��ع �مل��و�د و خلق 
�ملناف�ض��ة و تعوي�ض نق�ض عدم 
فت��ح ف�ض��اء�ت جتاري��ة كربى، 
رم�ضان��ات  يف  تفت��ح  كان��ت 
�ض��وق  غ��ر�ر  عل��ى  �ل�ضابق��ة 
�لرحم��ة، �لكائ��ن بحي م��ا قبل 
�مليناء �لذي مل يفتح هذ� �ملو�ضم. 

كما �أز�لت م�ضالح بلدية �لبوين 
�ل�رضطة،  ق��و�ت  مع  بالتن�ضي��ق 
�أول �أم���ض، عربات بيع �خل�رض و 
�لفو�ك��ه �لتي كانت تن�ضط على 
ط��ول �ل�ض��ارع �لرئي�ضي �ملوؤدي 
حلي بوزع��رورة، حيث مت حتويل 
80 جت��ار� فو�ضوي��ا �إىل �ل�ضوق 
 �جلديد �لذي �ضملته عملية �لتهيئة 

و �لتجديد.      
              ح�ضين دريدح

مديرة �لبنك �جلهوي للفالحة و �لتنمية �لريفية بقاملة للن�ضر

 احل�ضاب البنكي و بطاقة الدفع الرقمي   دون مقابل
�جله��وي  �لبن��ك  مدي��رة  قال��ت 
للفاحة و �لتنمية �لريفية »بدر« 
بقامل��ة، فهيمة �ضعال، يف لقاء مع 
�لن���رض بجامعة 8 م��اي 1945، 
باأنه �أ�ضبح باإمكان كل �ملو�طنن 
�حل�ضول على �حل�ضاب �لبنكي و 
�لليكرتوين حتى  �لدف��ع  بطاقة 
لو كانو� بطال��ن، بدون مقابل و 
مبلف يتكون م��ن بطاقة �لتعريف 

�لوطنية و بطاقة �إقامة. 
و �أ�ضاف��ت مديرة �لبنك �جلهوي، 
�لذي يغطي وليتي قاملة و �ضوق 
�أهر��ض بع�رضة فروع، باأن م�ضعى 
�ل�ضم��ول �مل��ايل و �إتاح��ة �لبنك 
للجميع، �أ�ضب��ح حقيقة ملمو�ضة 
على �أر�ض �لو�قع، متوقعة �ملزيد 
من �لإقبال على فت��ح �حل�ضابات 
�لبنكي��ة و ��ضتخ��ر�ج بطاق��ات 
ت�ضم��ح  �لت��ي  �لرقم��ي،  �لدف��ع 
�ملالي��ة  �لتعام��ات  كل  باإج��ر�ء 
ت�ضديد  و  �لتجاري��ة  بالف�ضاء�ت 
�لفو�ت��ري و غريها م��ن �لعمليات 

�ملالية �ليومية. 
و ت��رى �ملتحدث��ة، ب��اأن رقمن��ة 
�جلز�ئ��ر  يف  �ملالي��ة  �لتعام��ات 
�أ�ضبحت �رضورة حتمية للق�ضاء 
�ملالية  �ل�ضيول��ة  م�ض��كل  عل��ى 

يف �لب��اد و مو�كب��ة �لتحولت 
�لعاملية �ملت�ضارعة يف هذ� �ملجال، 
موؤكدة على �أن �ملو�طن �جلز�ئري 
��ضتعم��ال  يف  م��رتدد�  م��از�ل 
�ليومي��ة،  حيات��ه  يف  �لرقمي��ة 
لك��ن ثم��ة موؤ���رض�ت مطمئن��ة 
عل��ى م�ضتوى بدر بن��ك و غريه 
م��ن �ملوؤ�ض�ضات �ملالي��ة �لوطنية، 
ت�ضري �إىل بد�ي��ة �لتحول �لفعلي 
نح��و �لتعامات �ملالي��ة �لرقمية 
يف جم��ال �ل�ضح��ب و �لت�ضوق و 

ت�ضديد �مل�ضتحقات �ملالية. 
و وزع �لبن��ك �جلهوي للفاحة و 
�لتنمية �لريفي��ة بقاملة 73 جهاز� 
للدف��ع �لرقم��ي عل��ى �ملتعاملن 
�خلو��ض كالتجار و تتوقع مديرة 
�لبن��ك �ملزيد من �لأجه��زة قريبا، 
د�عية �لتج��ار و �ملوظفن و حتى 
�لبطال��ن �إىل دعم �جلهد �لوطني 
�لر�مي �إىل تعميم �لنظام �لرقمي 
�لوطني��ة  �ملالي��ة  باملوؤ�ض�ض��ات 
و جت��اوز �أزم��ة �ل�ضيول��ة �لت��ي 

حتدث ب��ن فرت ة و �أخرى، ب�ضبب 
�لتعام��ات �ملالية �لتقليدية �لتي 

جتاوزها �لزمن. 
و يعمل بدر بنك على فتح �ملزيد 
من �لفروع بوليتي قاملة و �ضوق 
�أهر����ض، لتقري��ب خدمات��ه م��ن 
�ملو�طن��ن و حتقيق م�ضعى �لبنك 
�جل��و�ري �ملت��اح للجميع و تغيري 
�لنظ��رة �لنمطي��ة �لقدمي��ة �لت��ي 
ماز�لت تعتقد ب��اأن بنك �لفاحة 
و �لتنمية �لريفي��ة بنك منغلق و 
حكر عل��ى قط��اع �لفاحة دون 

غريه. 
و قد خرجت مديرة �لبنك �جلهوي 
للفاحة و �لتنمي��ة �لريفية بقاملة 
�إىل �ملي��د�ن م��ع م�ضاعديها، حلث 
�ملو�طنن من جت��ار و موظفن و 
طلبة و بطالن، عل��ى �لنخر�ط 
�جلدي يف �جله��د �لوطني �لر�مي 
�إىل �لرقمن��ة �ل�ضاملة للتعامات 
�ملالي��ة و �إتاحة �لبن��وك للجميع، 
�إج��ر�ء�ت  م��ن خ��ال تب�ضي��ط 
فتح �حل�ضاب��ات و �حل�ضول على 
بطاقات �لدفع �لرقمي و �لنتقال 
�إىل �لتعام��ات �ليومي��ة ب�ضفر 
ورقة مالية و �ضفر ورقة �إد�رية. 
فريد.غ     

رئي�س �لغرفة �جلهوية للمح�ضرين �لق�ضائيني 
بناحية �ل�ضرق يوؤكد

�ضرورة مواكبة تقنيات 
اجليل الرابع واالعتماد 

على الرقمنة

�أك��د،   رئي���ض �لغرف��ة �جلهوي��ة 
بناحية  �لق�ضائي��ن  للمح�رضي��ن 
�ل���رضق �لأ�ضت��اذ مبارك��ي عب��د 
�لل��ه، للن�رض، ب��اأن جائحة كورونا 
فر���ض  �لجتماع��ي  و�لظ��رف 
خف�ض ن�ض��اط �ملح�رضين، ب�ضبب 
�إج��ر�ء�ت �حلج��ر، حي��ث ظه��رت 
م�ضاكل كبرية �ضببت تاأخر ن�ضاط 
�ملح�رض، باعتب��ار �أن �جلائحة تلزم 
�لبتع��اد �جل�ضدي، يف حن �لتبليغ 
يفر���ض �حتكاك �ملح���رض بجميع 
�لأطر�ف، د�عيا �إىل وجوب مو�كبة 
تقني��ات �جلي��ل �لر�ب��ع، وترقي��ة 
�ملهن��ة بالعتم��اد عل��ى �لو�ضائل 

�لتكنولوجية �حلديثة و�لرقمية.
و�أو�ض��ح مبارك��ي عل��ى هام�ض 
�لي��وم �لدر��ض��ي �ملنظ��م بفن��دق 
�ض��ربي بعناب��ة �أول �أم���ض، حول 
مو�ضوع �إجر�ء�ت �لتبليغ �لر�ضمي 
و�أثارها، ب��اأن وز�رة �لعدل تدخلت 
لإيج��اد حلول ومتك��ن �ملح�رضين 
من �لتبلي��غ باملوؤ�ض�ضات �لعقابية، 
ع��ن طريق �إي��د�ع �لتبليغات على 
م�ضت��وى �أم��ن �ضب��ط �ملوؤ�ض�ضة 
�ملتو�ج��د فيه��ا �ملحبو���ض، و�أ�ضار 
تبقى  �ل�ضعوب��ات  ب��اأن  �ملتحدث 
د�ئم��ا موجودة، م�ضدد� على �لتز�م 
�ملح�رضي��ن بالتعليم��ات �لوقائية 

�أثناء ممار�ضة مهامهم.
وذكر مباركي، ب��اأن هناك نقائ�ض 
مل يجد لها �لقانون �ل�ضابق حلول، 
عل��ى غ��ر�ر �لتبلي��غ يف �ملوطن، 
و�لأخطاء �لتي يق��ع فيها �ملح�رض 
�لق�ضائ��ي يف تدوين �ملحا�رض، ما 
ي�ضتوج��ب على �لن�ضخ��ة �لقادمة 
�لإد�ري��ة  �لإج��ر�ء�ت  لقان��ون 
�إيجاد  تاأكي��ده،  و�ملدني��ة، ح�ض��ب 
حلول لان�ضغ��الت و�ل�ضعوبات 
�لتي تو�جه �ملح�رض �لق�ضائي �أثناء 

�أد�ء مهامه.     
و�أع��رب رئي���ض �لغرف��ة �جلهوية 
�ملح���رض  مهن��ة  ب��اأن  لل���رضق، 
�لق�ضائ��ي تعي�ض فجوة رقمية، ما 
ي�ضتوج��ب مو�كب��ة تقنيات �جليل 
�لر�ب��ع، وترقي��ة �ملهن��ة بالعتماد 
�لتكنولوجي��ة  �لو�ضائ��ل  عل��ى 
لبل��وغ  و�لرقمي��ة،  �حلديث��ة 
م�ضتوي��ات �أعل��ى وترقي��ة �ملهنة 
وحفظ �ملعلومة و دو�مها، ل�ضمان 
�ل�ضفافية وغريها م��ن �ملز�يا �لتي 
ت�ضمنه��ا �لو�ضائ��ل �لتكنولوجية 

�حلديثة.
ودع��ا �لأ�ضتاذ مباركي �ملح�رضين 
�لتكنولوجية  �لو�ضائل  ل�ضتخد�م 
تتما�ضى  لتقدمي خدم��ات  �حلديثة، 
م��ع �لو�ضائ��ل �لع�رضي��ة، م�ضري� 
�إىل �أن ن�ض��اط �ملح���رض �لق�ضائي 
حالي��ا تقليدي، يق��وم �أ�ضا�ضا على 
�لورق و�ملجهود �جل�ضدي، ما يحتم 
عليهم، كما ق��ال، مو�كبة �نخر�ط 

�جلز�ئر يف �لقت�ضاد �لرقمي.

من جهتها �لأ�ضتاذة �ملحا�رضة هال 
من��ى، ب�ضفتها حم���رضة ق�ضائية 
�أو�ضح��ت للن���رض، ب��اأن  �أي�ض��ا، 
�ليوم �لدر��ضي تناول �لإ�ضكالت 
�لت��ي تو�ج��ه �ملح���رض يف �مليد�ن 
�أثناء �لقيام مبهام��ه �لقانونية، كما 
�أث��ار �لنقا�ض، ح�ضبه��ا، �لعديد من 
�لأ�ضئل��ة �لعملية �لو�قعية، خا�ضة 
�أم��ام �ضك��وت �لن�ض، م��ا يظطر 
�ملح�رض �لق�ضائي، ح�ضب تاأكيدها، 
لاعتماد على �جتهاد�ت �ملحكمة 

�لعليا. 
وم��ن �أبرز �لإ�ض��كالت – ح�ضب 
�لأ�ضتاذة ه��ال �لتبليغ يف �ملوطن 
�ل�ضخ�ضي، رف���ض ت�ضليم بطاقة 
هوي��ة، و�لتعني��ف و�مل�ضايق��ات، 
وع��ن �جلائحة ذك��رت باأنها �أثرت 
عل��ى عم��ل �ملح�رضي��ن، خا�ضة 
يف �ضقه��ا �ل�ضتعج��ايل، �لذي مل 
�ملحاكم  م�ضت��وى  عل��ى  يتوق��ف 
و�ملجال���ض �لق�ضائي��ة، حيث كان 
��ضت��ام  يرف�ض��ون  �لأ�ضخا���ض 
�لأور�ق خوف��ا �أن تك��ون حامل��ة 
للفريو���ض، �إىل جان��ب �إ�ضكالت 

�أخرى، منها تبليغ �ملحبو�ضن .
م��ع  �لنقا���ض  فت��ح  خ��ال  و 
�لن���رض  ر�ض��دت  �ملح�رضي��ن، 
بع�ض �لأ�ضئلة و�لأجوبة �ضو�ء من 
�ملح�رضين �أو �لأ�ضاتذة �ملحا�رضين 
و ممثل��ي �جله��ات �لق�ضائية، على 
غ��ر�ر ق�ض��اة و وكاء جمهورية 
و روؤ�ضاء حماكم، تتعلق بالأخطاء 
تق��ع يف حتري��ر حما���رض  �لت��ي 
�لإجاب��ة  كان��ت  حي��ث  �لتبلي��غ، 
باإمكانية حترير حم�رض ��ضتدر�كي 
��ضتناد� لجتهاد�ت �ملحكمة �لعليا، 
�أي�ضا ل ميك��ن �لطعن يف حم�رض 
�إل  �لق�ضائ��ي  �ملح���رض  معاين��ة 
بالتزوي��ر، �أي�ضا يف حالة ��ضتحالة 
�لتبلي��غ، ميكن �لكتف��اء باإجر�ء�ت 
�لتعليق كون �ل�ضخ�ض غري عنو�ن 

موطنه �لأول.      
من جهته رئي���ض �لغرفة �جلهوية، 
�لدر��ض��ي  �لي��وم  �عت��رب تنظي��م 
ح��ول مو�ضوع، �لتبلي��غ �لر�ضمي 
وغ��ري  �لق�ضائي��ة  ل��اأور�ق 
�لق�ضائية و�أث��اره، يدخل يف �إطار 
�لتكوي��ن �مل�ضتمر للغرف��ة، �ضو�ء 
وك��ذ�  �ملمار�ض��ن  للمح�رضي��ن 
�مللتحق��ن �جل��دد باملهن��ة، حي��ث 
نظمت 3 لقاء�ت بق�ضنطينة، باتنة، 

وبرج بوعريريج ثم عنابة.
�لي��وم  �أن مو�ض��وع  �إىل  و�أ�ض��ار 
�لدر��ضي، فر�ضه �لظرف بالتحاق 
عل��ى  ق�ضائ��ي  حم���رض   600
م�ضت��وى �ل���رضق، ت�ضه��ر �لغرفة 
عل��ى تكوينه��م وحت�ض��ن �أد�ئهم 
�ملهن��ي، كاأول مو�ض��وع يناق���ض 
مع �لدفعة �جلدي��دة بعد �للتحاق 

مبكاتبهم.
ح�ضين دريدح
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�ل�ضرطة تكثف من �حلمالت �لتح�ضي�ضية

تلقيح 9 �آالف �ضخ�ص �ضد 
وباء كورونا يف �ضطيف

اأكد مدير ال�سح��ة لوالية �سطيف، 
عب��د احلكيم ده��ان، عل��ى اأن العدد 
االإجم��ايل للمواطن��ن مم��ن تلق��وا 
التلقيح اخلا�س بفريو�س كوفيد، قد 
بل��غ رقم ت�سع��ة اآالف �سخ�س، من 
بينه��م 1500 مواطن حت�سلوا على 
اللق��اح الرو�س��ي »�سبوتنيك«، يف 
ح��ن اأن البقية قد خ�سعوا للقاحات 

»�سينوفارم« و »ا�سرتازينيكا«.
عل��ى  االأول  امل�س��وؤول  ق��ال  و 
القط��اع، ب��اأن عملي��ة التلقي��ح 
متوا�سلة بعدد م��ن املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائي��ة، داعي��ا املواطنن 
اإىل �رضورة اخل�سوع لها، مادام 
اأن االأبح��اث الطبية اأثبتت ن�سبة 
فعاليته��ا و ع��دم تاأثريه��ا �سلبا 

على �سحة املتلقي.
اأما عن احلالة الوبائية يف الوالية، 
فقد ك�س��ف مدي��ر ال�سحة عن 
ت�سجي��ل 131 اإ�ساب��ة موؤك��دة 
تتواج��د  ه��ي  و  بالفريو���س 
حالي��ا يف خمتل��ف املوؤ�س�س��ات 
اال�ست�سفائي��ة بالوالي��ة و م��ن 
بينه��ا 11 حال��ة خط��رية يقب��ع 
قاع��ات  يف  حالي��ا  اأ�سحابه��ا 

االإنعا�س.
و اأ�ساف املتحدث، باأن الظروف 
العام��ة على م�ست��وى عا�سمة 
اله�س��اب العلي��ا مقلق��ة، نظرا 
اأع��داد  يف  الكب��ري  للتزاي��د 
امل�سابن، مرجع��ا ذلك بالدرجة 
االأوىل اإىل تراخ��ي املواطنن يف 
اإتباع االإج��راءات الوقائية، للحد 
من انت�سار الفريو�س، م�سريا اإىل 
اأن العدد االإجمايل للأ�رضة الطبية 
املخ�س�س��ة ل�سال��ح م�ساب��ي 

املوؤ�س�سات  جميع  »كورونا« يف 
اال�ست�سفائي��ة هو 507 و �رضح 
اأي�س��ا باأنه و يف ح��ال ا�ستمرار 
ت�ساع��د اأرقام االإ�ساب��ات، فاإن 
مديري��ة ال�سحة و بالتن�سيق مع 
ال�سلط��ات املحلي��ة، �ست�سط��ر 
يف النهاي��ة لفتح اأق�س��ام جديدة 
ال�ستقبال املر�سى، ال�سيما و اأن 
ن�سبة التغطية مبادة االأوك�سجن 
اأ�سبحت جيدة جدا، بعد ا�ستفادة 
جميع امل�ست�سفيات من حمطات 
اآخره��ا  جدي��دة،  خزان��ات  و 
عوامري«  »ال�سعي��د  م�ست�سفى 

ببلدية بوقاعة ال�سمالية. 
و انطلق��ت م�سال��ح اأمن والية 
�سطيف، يوم اأم�س، يف االأن�سطة 
التح�سي�سي��ة املوجه��ة ملختل��ف 
فئات املجتم��ع و م�سريي �ستى 
الف�ساءات التجارية و اخلدماتية، 
بهدف التذك��ري و الدعوة للتقيد 
الوقائي��ة  االإج��راءات  مبختل��ف 
داء  انت�س��ار  بكب��ح  الكفيل��ة 

»كوفيد 19«.
خلي��ة  بي��ان  ح�س��ب  العملي��ة، 
االإعلم ملديري��ة االأمن الوالئي، 
تعم��م عرب كامل ت��راب الوالية 
اإج��راءات  مبا���رضة  �ستليه��ا  و 
ردعي��ة وا�سعة �سد املخالفن، و 
تهدف من ورائها ل�سمان امتثال 
و اح��رتام خمتل��ف االإج��راءات 
املفرو�سة  االإجباري��ة  الوقائي��ة 
من قب��ل ال�سلط��ات العمومية، 
يف �سبي��ل كب��ح تداعي��ات هذه 
اجلائحة.                      �أحمد خليل

عني وملان

تاأخر ��ضتئناف �أ�ضغال م�ضروع 
ترقوي مدعم 

ينتظ��ر امل�ستفيدون م��ن ح�سة 40 
�سكن��ا ترقوي��ا مدعم��ا ببلدية عن 
ومل��ان يف والية �سطي��ف، ا�ستئناف 
االأ�سغ��ال من قبل املرق��ي العقاري، 
خا�سة و اأنها توقفت طيلة �سنوات، 
ب�سبب حتويل ملف هذا امل�رضوع اإىل 

اأروقة العدالة.
و ذل��ك نظرا لل���رضاع احلا�سل بن 
املرقي العقاري و �ساحب م�ستثمرة 
القطع��ة  ملكي��ة  ح��ول  فلحي��ة، 
االأر�سية الت��ي مت اختيارها من اأجل 
اإقامة هذه ال�سكنات و التي تقع عند 
املدخ��ل ال�سمايل للمدين��ة، بالقرب 

املحطة الربية لنقل امل�سافرين.
و ح�سب ع��دد م��ن امل�ستفيدين من 
ه��ذه احل�سة، ف��اإن االأ�سغال انطلقت 
ب�سورة عادية قب��ل ثماين �سنوات، 
قب��ل اأن تتوقف بعد اإي��داع �ساحب 
م�ستثم��رة فلحي��ة ل�سك��وى على 
م�ست��وى العدالة، من اأج��ل توقيف 
حي��ث  امل���رضوع،  اإجن��از  ا�ستم��رار 
تق��دم بادعاءات ح��ول تعدي املرقي 
العق��اري م��ن دون وج��ه قان��وين 
على اأمتار م��ن امل�ستثمرة، لبناء هذه 

العمارات اجلديدة.
كم��ا اأ�س��اف ه��وؤالء امل�ستفي��دون، 
البداي��ة  العدال��ة حكم��ت يف  ب��اأن 
ل�سال��ح املرقي العق��اري، بدليل اأن 
م�سال��ح والية �سطيف ق��د طالبته 
با�ستئن��اف االأ�سغ��ال جم��ددا من��ذ 
�سن��ة 2017، لكنه��ا توقفت جمددا 
ب�سبب ا�ستئن��اف �ساحب امل�ستثمرة 
الفلحي��ة يف احلك��م ال�س��ادر م��ن 
املحكمة االبتدائية اإىل هيئة تقا�سي 

اأعل��ى، موؤكدين عل��ى اأنهم االآن يف 
ح��رية من اأمرهم ح��ول م�ستقبل هذا 
امل�رضوع، خا�س��ة و اأن ن�سبة االإجناز 

مل تتعد 30 باملائة.
حي��ث ياأم��ل امل�ستفي��دون م��ن هذه 
احل�سة، يف تدخل عاجل من قبل وايل 
�سطي��ف، كمال عبلة، من اأجل النظر 
يف املل��ف، خا�سة بع��د مرا�سلتهم 
العدي��دة اإىل خمتل��ف الهيئات مثل 
دائرة ع��ن وملان و مديري��ة ال�سكن 
دون  م��ن  لك��ن  �سطي��ف،  لوالي��ة 
احل�س��ول على اإجاب��ات مقنعة حول 
املوعد النهائ��ي ال�ستئناف االأ�سغال، 
خا�سة و اأن الغالبية منهم قد �سددوا 
�سابق��ا م�ستحقات ال�سطر االأول من 

اال�ستفادة.
اأنه��ا  ال�سك��ن،  مديري��ة  اأك��دت  و 
عل��ى اإط��لع بحقيق��ة املو�س��وع، 
�ساب��ق  وق��ت  ا�ستقباله��ا يف  بع��د 
لع��دد م��ن امل�ستفيدي��ن م��ن اأج��ل 
طرح ال�سكاوى، بع��د التاأخر الكبري 

امل�سجل يف ا�ستئناف االأ�سغال.
و ح�س��ب م�سادرن��ا، ف��اإن املديرية 
اأكدت على اأنها ال ت�ستطيع التدخل 
يف الظ��رف احل��ايل، م��ادام اأن ملف 
امل�رضوع مازال على م�ستوى اأروقة 
العدال��ة، م�سيفة باأنه و مبا�رضة بعد 
�س��دور احلك��م النهائ��ي، �ستعم��ل 
عل��ى اإعط��اء دف��ع ق��وي م��ن اأجل 
ا�ستئن��اف االأ�سغ��ال و العم��ل على 
اإنه��اء ال�سكن��ات يف اأق��رب وق��ت 
ممكن، ثم توزيع مفاتيح ال�سقق على 

امل�ستفيدين االأربعن.      
 �أحمد خليل

وجهها و�يل �لطارف خالل زيارة فجائية لالإقامة �جلامعية 

تعليمات بتح�ضني ظروف �لطلبة و �لتقيد بالوقاية
حرفو���س  الط��ارف،  وايل  ق��ام 
بن عرع��ار، م�ساء اأم���س االأول، 
بزيارة تفقدي��ة فجائية للإقامات 
اجلامعي��ة، للوقوف على الظروف 
م��دى  و  للطلب��ة  االجتماعي��ة 
التكف��ل بهم  و نوعي��ة اخلدمات 

املقدمة لهم يف �سهر رم�سان. 
و تفقد امل�سوؤول االإقامة اجلامعية 
اإن��اث و االإقام��ة  2000 �رضي��ر 
اجلامعي��ة 1000 �رضي��ر ذك��ور، 
وق��ف خلله��ا ع��ن كث��ب على 
لتح�س��ن  املتخ��ذة  االإج��راءات 
نوعية اخلدمات املقدمة للطلبة و 
خا�سة ما تعلق بنوعية و حت�سري  
حي��ث  له��م،  االإفط��ار  وجب��ات 
اأك��د امل�س��وؤول يف ه��ذا ال�سياق، 
عل��ى  ال�سه��ر  ���رضورة  عل��ى 
االإفطار  االلتزام بجودة وجب��ات 
املقدمة للطلب��ة و الطالبات، مع 
اح��رتام �رضوط النظاف��ة والتقيد 
بالربوتوك��ول ال�سح��ي للوقاية 

من خطر تف�سي وباء كورونا.
االأول  للم�س��وؤول  كان��ت  كم��ا 
عل��ى الوالي��ة، لق��اءات مبا�رضة 
الذي��ن  ممثليه��م  و  الطلب��ة  م��ع 
اخلدم��ات  نوعي��ة  ا�ستح�سن��وا 
يف  له��م  املقدم��ة  االجتماعي��ة 
ظ��ل قنوات احل��وار املفتوحة بن 
االإدارة و التنظيم��ات الطلبي��ة، 
م��ن اأج��ل العم��ل عل��ى حت�سن 
للطال��ب،  االجتماع��ي  اجلان��ب 
خ�سو�س��ا يف �سه��ر رم�سان و 

ذلك بتوف��ري وجبات اإفطار الئقة 
لقيت ثن��اء الطلبة، مبا فيها تكفل 
القائم��ن عل��ى قط��اع اخلدمات 
اجلامعية، ح�سبه��م، بكل امل�سائل 
االأخ��رى، على غرار  االجتماعية 
حت�س��ن ظروف االإي��واء و توفري 
املراف��ق الرتفيهي��ة و الريا�سي��ة 
وتنظي��م امل�سابق��ات و خمتل��ف 

الن�ساطات.
م��دراء  في��ه  اأك��د  وق��ت  يف 
اأن  عل��ى  اجلامعي��ة،  االإقام��ات 
كل االأم��ور االجتماعي��ة متكفل 
بها م��ن جميع النواح��ي، مبا فيها 
املرفوع��ة  بالنقائ���س  التكف��ل 

م��ن قب��ل ال�رضي��ك االجتماعي 
الطلبية،  التنظيم��ات  ممث��ل يف 
معه��م  احل��وار  قن��وات  بفت��ح 
لل�ستم��اع له��م و التكفل بكل 
اأن  اإىل  م�سريي��ن  ان�سغاالته��م، 
خمتل��ف الن�ساط��ات الت��ي يت��م 
اإعداده��ا  باالإقامات، يتم �سبطها 
باإ�رضاك الطلبة و ممثليهم، مبا فيها 
برنامج اإع��داد الوجبات التي يتم 
حت�سريها بالت�ساور املتوا�سل مع 
الطلب��ة و الطالب��ات، مع  فر�س 
كل التداب��ري الوقائية و ال�سحية 
للح��د م��ن االإ�ساب��ة بفريو���س 
كوفيد 19، مبا فيه��ا ال�سهر على 

توفري النظاف��ة و تعقيم املرافق و 
الغرف، من خلل حملت الوقاية 
و التح�سي���س الدورية بالتن�سيق 

مع التنظيمات الطلبية.
فيم��ا �س��دد ال��وايل عل��ى فت��ح 
قن��وات احل��وار و التوا�س��ل مع 
الطلب��ة و التكف��ل باهتماماته��م 
الت��ي تبق��ى ح�سب��ه يف �سل��ب 
ان�سغ��االت ال�سلط��ات املحلي��ة، 
م�سيف��ا باأن قطاع التعليم العايل 
يبقى يحظى مبتابع��ة خا�سة من 
اأج��ل مرافق��ة الطلب��ة و العم��ل 
 على حت�سن اإطارهم البيداغوجي

 و االجتماعي .               نوري.ح

ب�ضكرة

�ضكنات يف منطقة �لتو�ضع باحلو�ص دون كهرباء �أو ماء 
يطرح �س��كان منطق��ة التو�سع 
ال�سق��ة  طري��ق  العم��راين 
ببلدي��ة احلو���س، ���رضق والي��ة 
امل�ساكل،  م��ن  ب�سك��رة، جمل��ة 
رب��ط  تاأخ��ر  مقدمته��ا  يف 
ال�سبكات. مبختل��ف   �سكناته��م 

حيث يعانون من غياب �سبكات 
الكهرب��اء، ال���رضف ال�سحي و 
انع��دام التهيئ��ة احل�رضية و كذا 

املرافق العمومية.
ويطال��ب املت�رضرون من �سكان 
املنطقة، ب�رضورة التدخل العاجل 
لل�سلطات املحلية و اإيجاد حلول 

جذري��ة مل�ساكله��م الت��ي اأرقت 
حياته��م اليومي��ة يف ظ��ل عدم 
جدوى ع���رضات ال�سكاوى التي 
وجه��ت للجه��ات املخت�سة من 
اأج��ل ت�سجيل م�ساري��ع تنموية 
 جدي��دة ترفع عنه��م حالة الغنب.
ويعد م�رضوع الربط بالكهرباء، 
من اأهم االن�سغاالت التي يطرحها 
ال�س��كان ويطالب��ون بحله��ا يف 
القريب العاج��ل الإنهاء معاناتهم 
الع�سوائي��ة  التو�سي��لت  م��ع 
متباع��دة.  م�ساف��ات   عل��ى 
كما ي�ستكي ال�سكان من التاأخر 

�سكناته��م  رب��ط  يف  الكب��ري 
ب�سبك��ة ال���رضف ال�سح��ي ما 
الطرق  ا�سطرهم للعتماد على 
ال�سحي  ال���رضف  التقليدية يف 
رغ��م املخاطر ال�سحي��ة الناجمة 
عن العملي��ة و التي تتفاقم اأكرث 
ظ��ل  يف  ال�سي��ف  ف�س��ل  يف 
تعرفها  الت��ي  ال�سديدة  احل��رارة 

املنطقة.
م�سكلة الن��درة احلادة يف التزود 
اأثارت بدورها  ال���رضوب،  باملياه 
تذمره��م، م��ا دفعه��م للمطالبة 
نهائ��ي  ح��ل  اإيج��اد  ب���رضورة 

مل�ساكلهم العالقة.
اأن  عل��ى  امل�ستك��ون،  اأك��د  و 
امل�سوؤول��ن املحلين قدموا جملة 
م��ن الوع��ود، لكنه��ا مل جت�سد 
عل��ى اأر���س الواقع رغ��م تفاقم 

م�ساكلهم مع مرور الوقت.
 رئي���س البلدي��ة و يف رده حول 
اأنه��ا  اأك��د  ال�س��كان،  مطال��ب 
مقرتحة �سم��ن م�ساريع التنمية 
املحلية، م�سريا اإىل احلاجة امللحة 
للتزود خا�سة بامل��اء و الكهرباء 

الإنهاء املعاناة.  
ع/بو�ضنة

طلبة �إقامة 1000�ضرير بالطارف

مبناطق ظل بباتنة

ربط 1580 �ضكنا بالطاقة و تد�ضني م�ضاريع 
لفك �لعزلة

و��ضل، �أم�س و لليوم �لثالث، �لمكلف بمهمة لدى رئا�ضة �لجمهورية �إبر�هيم مر�د، �لمكلف بمناطق �لظل زيارة قرى ومد��ضر 
بعدة بلديات، للوقوف على �الن�ضغاالت و�لحاجيات وكذ� تد�ضين م�ضاريع تنموية.

حيث قام باال�ستماع الن�سغاالت 
�ساكن��ة بلديات اجله��ة الغربية، 
يف  غالبه��ا  يف  �سب��ت  الت��ي 
توفري املي��اه على غ��رار القيقبة 
والق�سبات والرحبات، اأين وعد 
م��راد بالتكفل بتوف��ري املياه بعد 
و�سعه حيز اخلدمة مل�رضوع جلب 
املياه م��ن منطقة ال�سعبة احلمراء 
ببلدية ع��ن اأزال بوالية �سطيف 
لفائ��دة قاطن��ي منطقت��ي ذراع 

تكار والقيقبة.
وببلدي��ة الرحبات، مت و�سع حيز 
اخلدمة تو�سي��ع �سبكة الكهرباء 
والغاز لفائدة 680 م�سكنا، كما 
مت رب��ط 20 �سكنا اآخ��ر ب�سبكة 
الغ��از مبنطق��ة الظ��ل احلرمي��ة 

العي��ون، وعاين  راأ���س  ببلدي��ة 
املكل��ف مبناطق الظ��ل م�ساريع 
اأخ��رى يف ط��ور االإجن��از منه��ا 
تو�سي��ع الربط ب�سبكة الكهرباء 
مب�ستة ذراع قليان ببلدية بومقر، 
اأين اأعط��ى اأي�سا اإ�سارة انطلق 
م�رضوع اإجناز طريق لفك العزلة 

على م�سافة 3 كيلومرتات.
اأم��ا ببلدية ق�رض بلزم��ة التابعة 
اإداريا لدائرة مروانة، فقد اأ�رضف 
عل��ى انطلق م���رضوع تو�سيع 
الرب��ط ب�سبكة الغ��از الطبيعي، 
لفائ��دة �س��كان خم���س م�ساتي 
باالإ�ساف��ة  عائل��ة   900 ت�س��م 
التزوي��د  م���رضوع  ملعاين��ة 
ملنطق��ة  الريفي��ة  بالكهرب��اء 

م���رضوع  ومعاين��ة  اخل��روب، 
تهيئة م�سالك بذات امل�ستة على 

م�سافة 3.3 كلم.
وخلل الي��وم الثاين زار املكلف 
مبناط��ق الظ��ل بلدي��ات اجله��ة 
ال�رضقية واجلنوبي��ة، حيث عاين 
م�ساري��ع لف��ك العزل��ة والدعم 
الفلح��ي منه��ا اإجن��از م�سل��ك 
فلح��ي مبنطق��ة ثني��ة احل��دادة 
بقري��ة اأوغانيم ببلدي��ة تيغرغار 
وم�رضوع رب��ط منطقة اأوغانيم 
بوزين��ة  وببلدي��ة  دري،  بع��ن 
متت معاينة اأ�سغ��ال اإجناز مطعم 
تاقو�س��ت  بد���رضة  مدر�س��ي 
البي�ساء وم���رضوع اإجناز �سبكة 
املي��اه ال�ساحلة لل���رضب مبنطقة 

الكو�س��ن، وببلدية ثني��ة العابد 
وق��ف اأي�سا اإبراهيم م��راد، على 
م�ساريع تنموية يف طور االإجناز 
منه��ا رب��ط 200 عائل��ة مبنطقة 
خلوادة بالغ��از الطبيعي وببلدية 
اأري�س، وقف اأي�سا على م�رضوع 
لربط 280 عائلة بالغاز مبنطقتي 
اأفره وتيبحريين، وعاين م�ساريع 
الإجناز طرق��ات والربط ب�سبكة 
املياه وال�رضف ال�سحي ببلديات 

تيغامنن وغ�سرية وتكوت.
كما وا�سل املكلف مبناطق الظل، 
تد�سن ومعاينة م�ساريع تنموية 
مبناط��ق نائي��ة ببلدي��ات تيمقاد، 

اإ�سمول، وال�سمرة.
يـا�ضين عبوبو
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 5 و   ت�سجيـــــل بيــــــن 4 
�إ�ســــــــابات جديــــدة 

بكـــورونـا   
اأّك��د مدير ال�سحة وال�س��كان لوالية 
تب�سة، �سعيد بلعي��د، على اأن الو�سع 
االرتف��اع  ظ��ل  يف  مقل��ق  الوبائ��ي 
امل�سجل يف عدد االإ�سابات وت�سجيل 

حاالت اأخرى للفريو�س املتحور.
م�س��ريا اإىل اأن والية تب�سة التي ظلت 
�سم��ن قائمة ال��� 9 والي��ات التي مل 
يرف��ع عنه��ا احلج��ر، مر�سح��ة للبقاء 
�سمن هذه املجموع��ة، ما مل ي�ستجب 
املواط��ن التب�س��ي لن��داءات الطواقم 
الطبي��ة و يتقي��د ال��كل مب��ا يف ه��ذا 
االإدارات واملرافق العمومية باإجراءات 

التباعد.
مدي��ر ال�سحة الذي ن��زل �سيفا على 
اإذاع��ة تب�س��ة مبنا�سب��ة تن�سي��ط هذه 
االأخ��رية، لي��وم اإعالم��ي حت�سي�س��ي 
حول وب��اء كورونا، وكيفي��ة الوقاية 
من��ه، اأو�س��ح باأن��ه ال ي�ستبعد فر�س 
اإج��راءات اأكرث �رصام��ة، يف ظل عدم 
احرتام التباع��د والالمباالة والرتاخي 
امل�سج��ل يف ال�سه��ر االأخ��ري، منبه��ا 
اإىل اأن م�ساحل��ه تق��وم حالي��ا بحملة 
حت�سي�سية عل��ى م�ستوى دور العبادة 
م��ع  بالتن�سي��ق  وذل��ك  وامل�ساج��د، 
مديرية ال�س��وؤون الديني��ة، وتتم هذه 
العملي��ة التح�سي�سي��ة، قبي��ل �سالة 
الع�س��اء والرتاويح، لتذك��ري امل�سلني 
باالإج��راءات املتخ��ذة للوقاية من هذا 
الوباء، الذي م��ا زال ي�سجل ح�سوره 

ب�سكل الفت للوالية.
 كما اأ�س��ار يف معر�س حديثه، اإىل اأن 

م�ساحل��ه ت�سجل يوميا ب��ني04 و05 
اإ�ساب��ات جدي��دة بكوفي��د 19، وهذا 
بعد اإجراء الك�سوفات املخربية، مقدرا 
ع��دد االإ�ساب��ات بح��وايل 10 يوميا 
بالوالية، اإذا ما اأخ��ذ يف احل�سبان عدد 
الت�سخي�سات االأخرى واملختلفة ويف 
ه��ذا ال�سدد، ذك��ر مدي��ر ال�سحة اأنه 
من��ذ ال�ساب��ع والع�رصين م��ن ال�سهر 
املا�س��ي، واإىل غاي��ة اأم���س، �سجلت 
الوالية 85 حالة اإ�سابة خمربيا والرقم 
مر�س��ح لالرتفاع يف حال��ة مت اعتماد 
الت�سخي�س��ات االأخ��رى، يف الوق��ت 
الذي يقدر عدد املر�سى بحوايل 300 
مري�س، وقد زادت الو�سعية خطورة، 
اإ�ساب��ة  حل��االت  الوالي��ة  ت�سجي��ل 
بكورونا املتحورة، وهذا النوع االأخري 

الذي يعد االأخطر واالأ�رصع انتقاال.
كم��ا اأكد امل�سوؤول ذات��ه، على اأن عدد 
البلديات املوب��وءة 10، منها عا�سمة 
الوالي��ة، وهو م��ا يجعل اخلط��ر اأكرب 
واأعظم، بالنظر الرتفاع عدد ال�سكان 
من ناحي��ة وتزايد الب��وؤر واالإ�سابات 
م��ن ناحية ثانية، ف�س��ال عن المباالة 
ال�سحي��ة،  باالإج��راءات  الكثريي��ن 
وزي��ادة حج��م الت�س��وق بالف�ساءات 
التجاري��ة املغلق��ة، م�س��ددا عل��ى اأنه 
اإذا ا�ستم��ر الو�س��ع على ه��ذا النحو، 
�سيتم متديد فرتة احلجر ال�سحي وكذا 

�ساعات احلجر لتطويق هذا اخلطر.
�لجموعي �ساكر 

جامعـة جيجل

�عتـــماد خمربين جديديـــن يف كليـة 
�لعلوم �القت�سادية

ك�ضف مدير جامعة محمد �ل�ضديق بن يحيى في جيجل، �أم�س، عن �لم�ضادقة على �عتماد مخبرين جديدين بكلية 
�لعلوم �القت�ضادية، ما �ضيعزز من م�ضار �لبحث �لعلمي و تطويره على م�ضتوى �لكلية.

و اأو�سح امل�سوؤول يف حديث خ�س به الن�رص، 
ب��اأن املجل�س العلم��ي للوكال��ة املو�سوعاتية 
للبح��ث يف العل��وم االإن�ساني��ة و االجتماعية 
دورة اأفري��ل، ق��د وافق عل��ى اعتماد خمربين 
االقت�سادي��ة و  العل��وم  جديدي��ن يف كلي��ة 
التجاري��ة و علوم الت�سيري، خم��رب املقاوالتية 
و ا�سرتاتيجي��ات االبت��كار يف بيئ��ة امل��ال و 
االأعم��ال و خمرب البح��ث يف املالية العمومية 

و االأ�سواق املالية.
م�س��ريا اإىل اأن املخربي��ن يعت��ربان مك�سب��ا 
للجامع��ة و قيم��ة اإ�سافي��ة للبح��ث العلمي 
يف تخ�س�س��ات اآني��ة و ذات اهتمام وا�سع و 
هما م�ساألة املقاوالتي��ة و املوؤ�س�سات النا�سئة 
و ح��ول املالي��ة الت��ي تلع��ب دورا يف تنمية 
االقت�س��اد الوطن��ي و ثم��ن املتح��دث الدور 
ال��ذي يلعبه االأ�ساتذة يف الوق��ت الراهن عرب 

تقدمي اإ�سافات جديدة و ثرية.
كم��ا اأ�سار املكلف بالبح��ث يف اجلامعة، تلبي 
ج��اءت يف  املوافق��ة  اأن  اإىل  النا���رص،  عب��د 
وقته��ا، خ�سو�س��ا و اأن املخربي��ن املعتمدين 
�سي�ستغالن ح��ول موا�سيع ال�ساعة و احلدث 
و �سي�سمح��ان برفع عدد املخابر على م�ستوى 
كلي��ة العلوم االقت�سادية، حي��ث كانت اأربعة 
تخ�س�س��ات دكت��وراه تعمل مبخ��رب واحد و 
م��ع اإ�سافة املخربين اجلديدي��ن، �سيوؤدي ذلك 
ملرون��ة يف العم��ل و فت��ح املج��ال اأك��رث اأمام 

الباحثني بالكلية.
م�سيفا باأن عدد املخابر على امل�ستوى الوطني، 
يقدر ب��� 31 خمربا، يف انتظ��ار املوافقة على 

خم��رب اآخر يتمثل يف خمرب البحث يف االإعالم 
االآيل، مت توجيه ملفه للجهات الو�سية.

يج��در الذكر، اأن جامع��ة جيجل قد �سنفت 3 
من جمالته��ا �سمن قائمة املج��الت العلمية 
الوطني��ة يف ال�سن��ف »ج«  و يتعل��ق االأم��ر 

التجارة«، »املجل��ة  مناء لالقت�س��اد و  »مبجل��ة 
اجلزائري��ة لالأبح��اث و الدرا�س��ات«، » جملة 
اأبحاث قانونية و �سيا�سية«، ما �سي�سمح بن�رص 
املق��االت املتعلقة بالدكت��ورة و التاأهيل اجلام

عي.                                           كـ.طويل 
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ال�ضركة املدنية املهنية للمح�ضرين
الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء �ضطيف

الأ�ضتاذين رويني قب�س وبودوخة خمتار
املقر الرئي�ضي 22 �ضارع الخوة هبا�س �ضطيف

الهاتف: 0659.73.96.47

حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
طبقا للمادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

لفائدة بوترعة �س��الح بن �س��اعد، حمديني وهيبة بنت ح�سين العنوان حي 486 قطعة 
العلمة

�سد/ بلعابد فار�س ابن الفو�سيل العنوان �سارع عبد الله بن �سيف 150 قطعة العلمة
بموجب ال�سند التنفيذي المتمثل في القرار ال�سادر عن مجل�س ق�ساء �سطيف الغرفة 
الجزائية بتاريخ 20/03/23 ملف 20/02337 فهر�س 20/03386 الممهور بال�س��يغة 
التنفيذية الم�س��لمة بتاريخ 2020/05/17 الموؤيد للحكم ال�س��ادر عن محكمة العلمة 

بتاريخ 20/01/28 جدول 20/00063 فهر�س 20/00572.
حي��ث اأننا قمنا بمبا�س��رة اإجراءات التنفيذ بتبليغ ال�س��يد بلعابد فار�س ابن الفو�س��يل 
العنوان �سارع عبد الله بن �سيف 150 قطعة العامة بمحا�سر التكليف بالوفاء، تبليغ 
ال�س��ند التنفيذي، تبليغ التكليف بالوفاء المبلغون عن طريق البريد الم�س��مون بتايخ 
21/04/07 وكذا تعليق ن�س��خة من محا�س��ر التكليف بالوفاء، تبليغ ال�سند التنفيذي، 

تبليغ التكليف بالوفاء بلوحة اإعالنات محكمة وبلدية العلمة بتاريخ 21/04/11.
حيث اأنه وبناء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�س محكمة العلمة بتاريخ 21/04/18 
تحت رقم الترتيب 21/0715 المت�سمن الذن بالن�سر فاإننا نكلف المدين ال�سيد بلعابد 
فار�س ابن الفو�س��يل العنوان �س��ارع  عبد الله بن �س��يف 150 قطعة العلمة باأدائها 
للطالبين بوترعة �س��الح بن �س��اعد، حمدين��ي وهيبة بنت ح�س��ين العنوان حي 486 
قطعة العلمة مبلغ الدين المقدر ب 5.000.000.00دج خم�س��ة ماليين دينار جزائري 
بالإ�س��افة الى م�س��اريف التنفيذ المقدرة ب� 182.080.00 دج )مائة واثنان وثمانون 

األف وثمانون دينار جزائري(
ونبهناه باأن له اأجل 15 خم�س��ة ع�س��ر يوم��ا للوفاء واإل نفذ عليه جب��را بكافة الطرق 

القانونية.
الأ�شتاذ/ المح�شر الق�شائي
بودوخة مختار

مكتب الأ�ضتاذ حميدي زايدي 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ق�ضنطينة 

ق�ضنطينة  املدينة(  )و�ضط  بوعتورة  مرمي  نهج  مكرر،   02

اإعالن و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 
)املواد 04/412 ، 612 من ق اإ م اإ(

نحن الأ�ستاذ/ حميدي زايدي، مح�سر ق�سائي لدى محكمة ق�سنطينة و الموقع اأدناه.
بناء على طلب ال�سيد/ بومزبر عبد الخليل

ال�س��اكن ب��� / الوحدة الجوارية 08 المجمع ال�س��كني 05 عم��ارةD3  رقم 321 علي 
منجلي الخروب، ق�سنطينة

القائمة في حقه محاميته الأ�ستاذة/ غالم �سهام
�  بمقت�سى الحكم، الممهور بال�سيغة التنفيذية، ال�سادر عن محكمة ق�سنطينة، ق�سم 

الجنح، الموؤرخ في: 2020/10/18، تحت رقم فهر�س: 20/05779.
-وبمقت�س��ى اأمر �سادر عن رئي�س محكمة ق�س��نطينة  بتاريخ: 2021/04/15،  تحت 
رقم 21/1157 يت�سمن الإذن بن�سر م�سمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية. 

و مراعاة لمقت�سيات المادة  612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
قمنا بتبليغ و اإعالن ال�سند التنفيذي المنوه به اأعاله. 

لل�سيد/ عرجون محمد عبد الكريم
ال�ساكن ب�/ حي بوال�سوف ال�سطر الخام�س عمارة 03 رقم 22، ق�سنطينة

كلفناه واألزمناه  بالوفاء "بين اأيدينا" بالمبالغ الآتية : 
مبلغ: 2.000.000.00دج )مليوني دينار جزائري( تعوي�س عن ال�سرر.

-مبل��غ: 109.480.00 دج )102.000.00دج الح��ق التنا�س��بي، 6.480.00 دج تكلفة 
المحا�سر، 300.00 دج عن ال�سفحات، 700.00 دج عن النقل( م�ساريف تنفيذية.

اأي ما مجموعه، 2.109.480.00دج )مليوني ومائة وت�س��عة اآلف واأربعمائة وثمانون 
دينار جزائري(.

و اأمهلناه لأجل ذلك )15( خم�سة ع�سر يوما اعتبارا من تاريخ الن�سر الحالي و اإل اأجبر 
على ذلك بكل الطرق القانونية.  

اإثباتا لكل ما تقدم، حررنا المح�س��ر الحالي في اليوم و ال�س��هر و ال�س��نة المذكورين 
اأعاله كما يقت�سيه القانون. 

المح�شر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ/ را�ضدي مراد

حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �ضطيف
الكائن مكتبه بحي عمردقو )لندريويل(

عمارة اأ و  (E) 16رقم 273 �ضطيف
الهاتف: 036.53.74.21 / 0561.68.70.64

م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار  باملزاد العلني
لفائدة/ بنك الخليج الجزائر  ممثال من طرف مديره.

الكائن مقره ب� 10 نهج المقاولين ب�سطيف.
�سد/ بوعلي عمار بن محمد العيد

ال�ساكن/ تعا�سدية الفجر قطاع اإي رقم 02 �سطيف.
بن��اء عل��ى عقد الرهن الر�س��مي من الدرج��ة الأولى المحرر من طرف الأ�س��تاذة/ �س��قير ريم الموثقة 
ب�سطيف، بتاريخ 2010/11/25 تحت رقم 2010/185 الممهور بال�سيغة التنفيذية الم�سهر بالمحافظة 

العقارية ب�سطيف بتاريخ 09 دي�سمبر 2010 مجلد 540 رقم 201.
- بن��اء على اأمر حجز على عقار �س��ادر عن رئي�س محكمة �س��طيف، بتاري��خ 20 مار�س 2016  تحت 
رق��م 406/ر.م.�س/2016 المبلغ ف��ي 2016/04/19 والمعلق بمحكمة �س��طيف بتاريخ 2016/05/08 
وبلدية �س��طيف بتاريخ 2016/05/04 والم�س��هر بالمحافظة العقارية �س��طيف  بتاريخ 2016/04/26 

ايداع رقم 899/316.
بناء على مح�س��ر ايداع قائمة �سروط البيع المودعة باأمانة �س��بط محكمة �سطيف، بتاريخ 11 اأفريل 
2021 تحت رقم 2021/18 والذي تم بموجبها تحديد جل�سة لالعترا�سات يوم 2021/05/04 مع العلم 

اأن هذه العقار يتمثل فيما يلي:
- التعيين ح�سب البطاقية:

عقار معد لل�س��كن كائن ببلدية �س��طيف نهج بو�سيف عمار يتاألف من طابق اأر�سي به مدخل،  حديقة، 
غرفة ا�ستقبال، 02 غرف،  مطبخ، حمام، مرحا�س، بهو، 02 مراآب، فناء، �سطح فارغ ق�سم 280 مجموعة 

ملكية 91 �سعة الم�سح 361م2.
- ح�سب الخبرة:

عقار كائن ببلدية �سطيف نهج بو�سيف عمر )تعا�سدية الفجر قطاع "اي" رقم 02 �سطيف(
يتكون من طابق تحت الأر�سي يحتوي على مراآب.

- الطابق الأر�سي يحتوي على �سقتين من نوع )ف3( + درج.
- الطابق الأول يحتوي على �سقتين من نوع )ف4( + درج.
- الطابق الثاني يحتوي على �سقتين من نوع )ف4( + درج.
- الطابق الثالث يحتوي على �سقتين من نوع )ف4( + درج.

حدود العقار من ال�س��رق: ملكية خا�س��ة، من الغرب: ملكية خا�س��ة، من ال�س��مال: ملكية خا�سة ومن 
الجنوب: �سارع بو�سيف عمر.

والثمن الفتتاحي لنطالق عملية البيع بالمزاد العلني بمبلغ: 108.906.666.00 دج
الأ�شتاذ / المح�شر الق�شائي

مكتب الأ�ضتاذ حميدي زايدي 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ق�ضنطينة 

ق�ضنطينة  املدينة(  )و�ضط  بوعتورة  مرمي  نهج  مكرر،   02

اإعالن و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر 
)املواد 04/412 ، 612 من ق اإ م اإ(

نحن الأ�ستاذ/ حميدي زايدي، مح�سر ق�سائي لدى محكمة ق�سنطينة و الموقع اأدناه.
بناء على طلب/ قط مليك بن حمودة

ال�ساكن ب� / حي �ساقية �سيدي يو�سف عمارة 2016 رقم 873 ، ق�سنطينة
تنفيذا وبمقت�س��ى عقد قر�س م�سمون برهن ر�سمي، حل اأجل ا�ستحقاقه، موؤرخ في: 
2020/08/31، تح��ت رقم فهر�س، 20/462، مبرم بمعرفة الأ�س��تاذ/ بن عمورة علي، 

موثق بق�سنطينة.
� و بمقت�س��ى اأمر �سادر عن رئي�س محكمة ق�س��نطينة بتاريخ: 2021/04/15،  تحت 
رقم 21/1156 يت�سمن الإذن بن�سر م�سمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية. 

و مراعاة لمقت�سيات المادة  612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
قمنا بتبليغ و اإعالن ال�سند التنفيذي المنوه به اأعاله. 

لل�سيدة/ طبي�س زينة بنت محجوبي
ال�ساكنة ب�/ حي الحياة رقم، 55 �سيدي مبروك، ق�سنطينة

وكلفناها بالوفاء  "بين اأيدينا" بالمبالغ الآتية : 
مبلغ: 11.000.000.00دج )اإحدى ع�سر مليون دينار جزائري( مبلغ القر�س الم�ستحق 

الأداء.
-مبلغ: 299.480.00 دج )292.000.00دج الحقوق التنا�سبية، 6.480.00 دج تكلفة 

المحا�سر، 500.00 دج عن ال�سفحات، 500 دج عن النقل( م�ساريف تنفيذية.
اأي ما مجموعه، 11.299.480.00دج )اإحدى ع�س��ر مليون ومائتان وت�س��عة وت�سعون 

األف واأربعمائة وثمانون دينار جزائري(.
و اأمهلناه لأجل ذلك )15( خم�سة ع�سر يوما اعتبارا من تاريخ الن�سر الحالي و اإل اأجبر 

على ذلك بكل الطرق القانونية.  
اإثباتا لكل ما تقدم، حررنا المح�س��ر الحالي في اليوم و ال�س��هر و ال�س��نة المذكورين 

اأعاله كما يقت�سيه القانون. 
المح�شر 
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مو�ز�ة مع �رتفاع معدل �لفحو�س

 تزايد عدد ال�صباب امل�صابني بكورونا 
يف م�صت�صفيات ق�صنطينة

�لإ�ضابة  �أعر��س  عليهم  ظهرت  �لذين  للأ�ضخا�س  �ليومية  �لفحو�س  معدل  في  زيادة  ق�ضنطينة  ولية  م�ضت�ضفيات  ت�ضجل 
بفيرو�س كورونا، حيث قفزت �إلى حو�لي 25، في حين تعرف زيادة في عدد �ل�ضباب �لم�ضابين، رغم تباين �أعر��ضهم مقارنة 

بكبار �ل�ضن. 

ومل يع��د احلدي��ث ع��ن الإ�صاب��ة 
التاج��ي يقت�رص على  بالفريو���س 
احل��الت العادي��ة، فق��د خّيم �صبح 
ال�صاللت املتح��ّورة على امل�صهد، 
بع��د اأن �صارت ت�صجل يف العديد 
من الوليات، يف ح��ن اأو�صح لنا 
مدير م�صت�صفى ديدو�س مراد، عبد 
الك��رمي ب��ن مهي��دي، اأن ال�صاللة 
الربيطاني��ة ت�صيب فئ��ة ال�صباب 
ب�صكل اأكرب، م�صيفا اأن امل�صت�صفى 
�ص��ار ي�صتقب��ل ع��ددا اأك��رب من 
حالت الإ�صابة خالل الأ�صبوعن 
الأخريي��ن، حي��ث و�ص��ل مع��دل 
الفحو�ص��ات اليومي��ة اإىل ما بن 
20 و25 حال��ة، فيم��ا يوجد اأربعة 

ع���رص مري�صا يف حال��ة ا�صت�صفاء 
يف الوقت احلايل. 

مب�صت�صفى  الطب��ي  املن�ص��ق  وذكر 
الب��ري اأن متو�ص��ط احل��الت التي 
تتق��دم للفح���س ب�صب��ب ظه��ور 
اأعرا�س الإ�صابة بالفريو�س عليها، 
يقدر بح��وايل 25 يومي��ا، م�صريا 
من��ذ  م�صج��ل  الرتف��اع  اأن  اإىل 
حوايل اأ�صبوع��ن، يف حن اأكد اأن 
مع��دل عمليات الفح���س مل يكن 

يتجاوز 3 حالت يف اليوم.
واأ�ص��اف نف�س امل�ص��در اأن جميع 
لال�صت�صف��اء  اخلا�صع��ة  احل��الت 
يف م�صت�صف��ى الب��ري م�صتع�صية 
ومو�صل��ة بالأوك�صجن، فيما اأكد 

ت�صجي��ل اإ�صابات يف فئة ال�صباب 
باملرفق، م��ن بينها فت��اة بالغة من 
نف���س  ولف��ت  �صن��ة.   22 العم��ر 
امل�صدر اأن ع��دد احلالت امل�صتبهة 
بكونه��ا تلقت الع��دوى بال�صاللة 
املتح��ورة يق��در باثنت��ن، حيث ما 
زال��ت العينات اخلا�ص��ة بها على 
م�صت��وى خم��رب معه��د با�صت��ور 

بالعا�صمة لتاأكيدها.
اأما بخ�صو���س اأعرا�س الإ�صابة، 
فق��د اأك��د حمدثنا اأنه��ا ل تختلف 
عن احل��الت التي كان��ت م�صجلة 
من قب��ل، على غرار فق��دان ال�صم 
وال��ذوق وال�صع��ال، بينم��ا نبه اأن 
ب�ص��كل  ال�ص��م  ا�صتع��ادة حا�ص��ة 

كامل بالن�صب��ة لالأ�صخا�س الذين 
اأ�صيب��وا يف وقت �صاب��ق، تتطلب 
اإعادة تاأهي��ل لل�صم بالعتماد على 
الروائح القوي��ة، مو�صحا اأن الأمر 

يتطلب بع�س الوقت. 
اأم��ا يف م�صت�صفى  اخل��روب، فقد 
ذكر م�ص��در طبي مطلع اأن معدل 
مل�صلح��ة  اليومي��ة  الفحو�ص��ات 
كوفي��د ل ي�صل اإىل ع�رص حالت، 
يف حن اأو�صح اأن امل�صابن من فئة 
ال�صباب يف�صل��ون عدم اخل�صوع 
واأن  خ�صو�ص��ا  لال�صت�صف��اء، 
كث��ريا منهم يكون��ون م�صحوبن 

باأعرا�س خفيفة. 
�صامي.ح

م�ضاريع تهيئة علي منجلي

الوايل ياأمر بف�صخ �صفقات املقاوالت املتقاع�صة  
وايل  الثالث��اء،  اأم���س  اأول  اأم��ر 
ق�صنطين��ة، �صا�ص��ي اأحم��د عب��د 
اإىل  اإع��ذارات  بتوجي��ه  احلفي��ظ، 
اأ�صحاب القطع الأر�صية ال�صاغرة 
التي حتول��ت اإىل ف�ص��اء للقمامة 
الإداري��ة  باملقاطع��ة  والأع�ص��اب 
علي منجلي وف�صخ ال�صفقات مع 
املق��اولت املتقاع�صة يف عمليات 
التهيئ��ة، يف حن قّرر ترحيل �صبع 
عائالت تقطن ب�صكنات قدمية يف 

الوحدة اجلوارية 13. 
واأورد بي��ان ن�رصته م�صالح ولية 
ق�صنطينة على �صفحتها الر�صمية 
ال��وايل  اأن  "في�صب��وك"،  مبن�ص��ة 
قد اأج��رى يوم الثالث��اء زيارة اإىل 
املقاطع��ة الإداري��ة عل��ي منجلي، 
رفق��ة ال��وايل املنت��دب للمقاطعة 
وامل��دراء املعني��ن من اأج��ل تفقد 
اأ�صغال تاأهيل واإعادة تهيئة املدينة 
ومعاينتها على م�صتوى الوحدات 

اجلوارية الأوىل والثانية واخلام�صة 
وال�صاد�ص��ة وال�صابع��ة والثامن��ة، 
ف�صال ع��ن الوح��دة اجلوارية رقم 
13. وت�صمل اأ�صغال اإعادة العتبار 
والأر�صفة  املتده��ورة  الطرق��اِت 
واإجن��از �صبكات ال�رصف ال�صحي 
والبالوع��ات  املي��اه  وجم��اري 
وقنوات املياه، ف�ص��ال عن الإنارة 
العمومية واإجن��از مالعب جوارية 

وغريها. 
وق��د اطل��ع ال��وايل عل��ى �ص��ري 
الأ�صغال ميدانيا وا�صتمع لل�رصوح 
املقدم��ة ل��ه م��ن ط��رف مكات��ب 
الإجن��از  ومق��اولت  الدرا�ص��ات 
امل�صتفي��دة م��ن م�صاري��ع تهيئ��ة 
الوح��دات، ليق��دم جمموع��ة من 
التعليم��ات؛ عل��ى راأ�صه��ا ف�صخ 
ال�صفق��ات مع مق��اولت الإجناز 
املتقاع�ص��ة يف عملي��ات التهيئ��ة 
والعتن��اء  باأخ��رى،  وتعوي�صه��ا 

بجان��ب  املغرو�ص��ة  بامل�صاح��ات 
العمارات ومراقبة مدى خمالفتها 
لقوانن التعم��ري املعمول بها، كما 
قرر امل�صوؤول خالل الزيارة ترحيل 
�صبع عائ��الت قاطن��ة يف بنايات 
قدمية بالوحدة اجلوارية رقم 13، و 
وّجه اأمرا به��دم البنايات املذكورة 
الأر�صي��ة  امل�صاح��ة  وا�صرتج��اع 
م��ن اأج��ل ا�صتغاله��ا يف م�صاريع 

عمومية. 
من جهة اأخرى، اأمر وايل ق�صنطينة 
خ��الل نف�س الزيارة باإجناز مالعب 
جواري��ة يف جمي��ع الوح��دات مبا 
الكثاف��ة  ارتف��اع  م��ع  يتما�ص��ى 
ال�صّكاني��ة ملدين��ة عل��ي منجلي، 
العم��ل  ���رصورة  عل��ى  م�ص��ددا 
عل��ى من��ح تراخي���س بالت�صي��ري 
لفائ��دة  اأو  الأحي��اء  جلمعي��ات 
ح��ن  يف  الريا�صي��ة،  اجلمعّي��ات 
اأعطى تو�صيات ب���رصورة اإن�صاء 

حظائر لل�صيارات؛ خ�صو�صا على 
م�صتوى املناطق التي �صُتنَجُز فيها 
م�صاح��ات خ�رصاء، كما اأ�صاف اأنه 
من ال�رصوري العتناء بامل�صاحات 
�ص��ة للغر���س و�صيانته��ا  املُخ�صّ
ب�ص��كل دوري م��ن اأج��ل اإ�صفاء 

طابٍع جمايل على املدينة. 
وتع��رف املقاطع��ة الإداري��ة علي 
منجل��ي نقائ�س كث��رية يف جمال 
التهيئة اخلارجي��ة، خ�صو�صا على 
ال�صكني��ة  التجمع��ات  م�صت��وى 
اجلديدة، حي��ث تواجه هذه امل�صكلة 
من��ذ �صن��وات، يف ح��ن ي�صك��و 
�صاكن��و العدي��د من الأحي��اء من 
نق�س امل�صاح��ات اخل�رصاء، ف�صال 
بع���س  و�صعي��ة  تده��ور  ع��ن 
العمارات والأحياء التي ُرّحل اإليها 
ال�ُص��ّكان خالل ال�صن��وات الأوىل 
م��ن بداي��ة الرتحي��الت اإىل علي 

منجلي.  
�صامي .ح

تعليمات بت�ضريع وترية �لأ�ضغال

اقرتاب ت�صليم حمالت اجلامع االأخ�صر باملدينة القدمية
م�صال��ح  اأم���س،  اأول  اأك��دت   
ولية ق�صنطين��ة اأن اآجال ت�صليم 
التابع��ة  التجاري��ة  املح��الت 
للجام��ع الأخ�رص باملدينة القدمية 
قد اقرتبت، يف حن اأعطى الوايل 
تعليمات ب���رصورة الإ�رصاع يف 

عملية الرتميم.
م�صال��ح  ن�رصت��ه  بي��ان  واأورد 
الولي��ة يف �صفحته��ا الر�صمية 
اأن  "في�صب��وك"  من�ص��ة  عل��ى 

اأج��رى زي��ارة اإىل  ال��وايل ق��د 
باملدينة  الأخ���رص  اجلامع  ور�صة 
القدمي��ة يف اإطار متابع��ة اأ�صغال 
الرتميم واإع��ادة التاأهيل للمرفق 
ف�ص��ال عن زيارت��ه مل�صجد عبد 
قدم  اأي��ن  ب�صت��ارزي،  الرحم��ن 
تعليمات ب�رصورة ت�رصيع وترية 
الأ�صغال، كما اتخذ عدة قرارات؛ 
��ل من خاللها يف العراقيل  "َف�صَ
املطروح��ة للدف��ع بالور�ص��ات" 

مثلم��ا ج��اء يف البي��ان.  وتفقد 
الوايل اأ�صغال اإعادة بناء املحالت 
التابع��ة للجام��ع الأخ�رص، حيث 
جاء يف البيان اأنه��ا تعرف تقدما 

و�صي�صلم عدد منها قريبا.
للولي��ة  الع��ام  الأم��ن  وكان 
ق��د اأك��د اأن اأ�صغ��ال الرتميم قد 
اجلامع  انطلقت عل��ى م�صت��وى 
الأخ�رص، بينما نبه اإىل اأن ترميم 
اأربع��ة اأماك��ن للعب��ادة باملدينة 

القدمي��ة �صتنطل��ق خ��الل �صهر 
اأو ال�صهر القادم،  اأفريل اجل��اري 
كما متكنت ال�صلطات املحلية من 
اإع��ادة بعث ور�ص��ات جمموعة 
منه��ا بع��د اأن وافق��ت ال��وزارة 
الأوىل على رفع التجميد عنها، 
الور�صات  بينما واجهت بع���س 
من قبل عوائق مالية؛ على غرار 

ور�صة ترميم اجلامع الأخ�رص. 
�س.ح

 نظمها �لدرك مب�ضاركة �لأمن
 و�حلماية �ملدنية

حمالت حت�صي�صية لتخفيف 
حوادث املرور

املجموع��ة  اأم���س،  اأول  نظم��ت 
الإقليمية لل��درك الوطني مب�صاركة 
الأم��ن الوطن��ي واحلماي��ة املدني��ة 
حت�صي�صي��ة  حم��الت  بق�صنطين��ة، 
الطري��ق  م�صتعمل��ي  ت�صته��دف 
وذل��ك  رم�ص��ان،  �صه��ر  مبنا�صب��ة 
بهدف تخفيف ع��دد حوادث املرور 

بالولية.
و�ص��ارك يف احلمل��ة التح�صي�صي��ة، 
خمتلف الفاعلن يف جمال ال�صالمة 
املرورية، حيث ُنظمت على م�صتوى 
ال�ص��د الثاب��ت للمراقب��ة لل�رصط��ة 
ما�صيني�ص��ا،  مع��رب  دوران  مبح��ور 
الطري��ق  م�صتعمل��ي  وا�صتهدف��ت 
اأج��ل  م��ن  الأ�صن��اف،  مبختل��ف 
توعيته��م مب��دى خط��ورة ح��وادث 
امل��رور ونتائجه��ا املاأ�صاوية خا�صة 

خالل �صهر رم�صان.
ورك��ز امل�صارك��ون يف احلمل��ة من 
الأمني��ة، على  الأ�ص��الك  خمتل��ف 
خط��ورة ال�صياقة يف حالة التعب اأو 
الإرهاق، وكذلك ا�صتعمال ال�رصعة 
اخلط��رية  املن��اورات  و  املفرط��ة 
الأخ��رية  ال�صاع��ات  يف  وخا�ص��ة 
قبل الإفط��ار، كما مل يغفلوا تذكري 
ال�صائقن ب���رصورة احرتام التدابري 
ال�صحية والوقائية لتجنب الإ�صابة 

بفريو�س كورونا.
وا�صتح�صن ال�صائقون هذه املبادرات 
ت�صلموا  التح�صي�صية، حيث جتاب��وا 
املطوي��ات الورقي��ة املوزع��ة م��ن 
طرف رجال الدرك والأمن واحلماية، 
وجتاوبوا مع الن�صائ��ح املقدمة من 

طرف امل�صاركن يف احلملة.
و���رصح الرائ��د باه��ي عاب��د، قائد 
ال�رصي��ة الإقليمية لأم��ن الطرقات 
لل��درك  الإقليمي��ة  باملجموع��ة 
اأن احلمالت  الوطن��ي بق�صنطين��ة، 
كاف��ة  اإىل  موجه��ة  التح�صي�صي��ة 
م�صتعمل��ي الطرق��ات خ��الل ه��ذا 
ال�صه��ر الف�صيل، حي��ث تاأتي حتت 
�صع��ار "رم�ص��ان مب��ارك �صوق��وا 
باأم��ان"، م��ن اأج��ل ثقاف��ة مرورية 

�صليمة. 
واأكد رئي���س خلية الت�صال مبديرية 
امل��الزم  ق�صنطين��ة،  ولي��ة  اأم��ن 
الأول، بالل ب��ن خليفة، اأن م�صاحله 
ب�صعار  التوع��وي  توا�صل عمله��ا 
"معا لرم�صان دون حوادث مرور"، 
مو�صح��ا اأن ال�رصط��ة �صاركت ول 
ت��زال يف احلملة الوطني��ة املربجمة 
م��ن املديري��ة العامة من��ذ اأول اأيام 
�صهر رم�صان، لي�صي��ف اأنه ورغم 
كل احلمالت اإل اأن م�صاحله ت�صجل 
ح��وادث مروري��ة، ما جع��ل الأمن 
يكثف جه��وده بتح�صي���س �صائقي 

املركبات واللتزام بقانون املرور.
وقال املالزم ف��احت �صبرية، من خلية 
الإعالم والت�ص��ال مبديرية احلماية 
املدني��ة، اأن م�صاحل��ه �صارك��ت يف 
هذه احلملة من اأجل تقدمي تو�صيات 
وتداب��ري ل�صائقي املركب��ات حفاظا 
عل��ى �صالمته��م املروري��ة وحلثهم 
عل��ى تف��ادي ا�صتعم��ال ال�رصع��ة 

املفرطة والتجاوز اخلطري. 
حاتم/ب

يف ح�ضيلة �حلماية �ملدنية خلل 3 �أ�ضهر

تراجع طفيف يف حوادث املرور
�صجلت م�صال��ح احلماية املدنية 
تراجع��ا طفيفا يف  بق�صنطين��ة، 
عدد ح��وادث امل��رور والوفيات 
خ��الل الثالثي الأول م��ن �صنة 
2021، فيما و�صل عدد اجلرحى 

اإىل 566.
م��ن  وح�ص��ب ح�صيل��ة وردت 
الإعالم والت�صال مبديرية  خلية 
احلماي��ة املدني��ة بق�صنطينة، يف 
�صكل مقارنة بن الثالثي الأول 
من �صن��ة 2020 ونف���س الفرتة 
من ال�صن��ة اجلارية، فق��د �ُصجل 
 509 املا�صي��ة  ال�صن��ة  خ��الل 
ح��وادث م��رور، اأدت لإ�صاب��ة 
573 �صخ�ص��ا منه��م 38 طفال، 
كما و�صل ع��دد الوفيات اإىل 9 

منهم امراأتان وطفالن.
باملقابل، �صجل��ت ذات امل�صالح، 
خالل الثالث��ي الأول من ال�صنة 
م��رور،  ح��ادث   451 اجلاري��ة 
566 �صخ�صا  تعر���س خالله��ا 
جل��روح، منهم 363 رجال و145 
ام��راأة و58 طفال، اأم��ا الوفيات 
فقد بلغ عددها 8 حالت منها 5 

رجال وامراأتان وطفل واحد.

ويت�صح من خ��الل هذه الأرقام، 
تراجع عدد حوادث املرور بن�صبة 
11.40 باملئة �صنة 2021 مقارنة 
بالأرقام امل�صجلة يف 2020، كما 
انخف���س ع��دد اجلرح��ى بن�صبة 
1.50 باملئ��ة خ��الل نف�س الفرتة 
م��ن ال�صنتن، اإ�صافة اإىل تقل�س 

الوفيات بن�صبة 11.20 باملئة.
يف �صي��اق مت�ص��ل، تعر�ص��ت 
ث��الث اإن��اث ت��رتاوح اأعمارهن 
ب��ن 16 و 49 �صن��ة، لإ�صابات 
متفاوت��ة اخلط��ورة م�ص��اء اأول 
ا�صط��دام  ح��ادث  اإث��ر  اأم���س، 
بن حافل��ة و �صي��ارة وقع قبيل 
املديري��ة  وذك��رت  الإفط��ار.  
يف  املدني��ة  للحماي��ة  الولئي��ة 
بي��ان، اأن عنا�رصها تدخلت على 
ال�صاعة ال�صاد�ص��ة و 33 دقيقة، 
بالطريق الوطني رقم 3 وحتديدا 
ببلدية  الرحالة  امل�صم��ى  باملكان 
حامة بوزيان، لأجل ا�صطدام بن 
�صيارة كان على متنها ال�صحايا، 
وحافل��ة لنق��ل امل�صافرين تعمل 
على خط �صكيكدة- ورقلة.         
حاتم/ب ق.م

كّرمت عائلته

الوالية حتيي ذكرى ا�صت�صهاد البطل م�صعود بوجريو
املحلي��ة  ال�صلط��ات  اأ�رصف��ت 
بق�صنطين��ة اأم���س، عل��ى اإحي��اء 
البطل م�صعود  ا�صت�صه��اد  ذكرى 
بوجري��و كما ُنظم��ت حما�رصات 
ا�صتعر���س فيها اأ�صات��ذة، خ�صال 

ال�صهيد، ومت تكرمي عائلته.
يف  الولي��ة  م�صال��ح  واأوردت 
بي��ان، اأن الأم��ن الع��ام للولي��ة 
اأ���رصف عل��ى اإحي��اء الذك��رى ال� 

بوجريو  م�صع��ود  ل�صت�صهاد   63
م��ن  اأفري��ل   28 ل���  وامل�صادف��ة 
كل ع��ام، حي��ث ب��داأت بالتوج��ه 
بح�ص��ور  ال�صه��داء  مق��ربة  اإىل 
الأمني��ة  املدني��ة،  ال�صلط��ات 

والع�صكرية والأ�رصة الثورية. 
وبجامعة الأمري عبد القادر، األقى 
الأم��ن العام كلم��ة باملنا�صبة يف 
حق ال�صهيد البط��ل الذي �صحى 

بنف�صه يف �صبيل اأن تعي�س اجلزائر 
ح��رة م�صتقل��ة، وبع��د كلمة ممثل 
املجاهدي��ن مت ال�صتماع ملحا�رصة 
ق�صنطينة  وذاكرة  "ذكرى  بعنوان 
قلع��ة الف��داء.. ال�صهي��د م�صعود 
بوجري��و منوذجا"، األقاه��ا الأ�صتاذ 

عزيز حداد. 
واألقى الدكتور اإ�صماعيل �صامعي 
حما�رصة بعنوان "يف طريق الفداء 

من اجلامعة ومدر�ص��ة القرية اإىل 
ال�صهي��دان زعمو�س  ق�صنطين��ة، 
ال�صتم��اع  مت  كم��ا  وعواط��ي"، 
ل�صه��ادات حي��ة ح��ول امل�ص��رية 
الن�صالي��ة مل�صع��ود بوجري��و من 
جماهدين رفقاء يف الن�صال، ليتم 
يف الأخري تكرمي اأفراد من عائلته.                                                                                     
ق.م
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يعر�س �ضيوفه للرعب و �لعنف و �خلطر

 دعوات ملقاطعة برنامج
 »رامز عقله طار« 

يثير برنامج �لمقالب »ر�مز عقله طار« �لذي تبثه  قنو�ت »�أم بي �ضي« �ضجة كبيرة، و يدعو �لكثيرون لمقا�ضاة معده و مقدمه  
�لممثل �لم�ضري ر�مز جالل، و مقاطعة �لبرنامج، لأنه يعر�س �ضيوفه لأجو�ء من �لهلع و �لرعب و �لخطر و �لعنف �لمعنوي، 

ما قد يعر�ضهم �إلى نوبات قلبية و حتى �لوفاة، فيما �عتبرت فئة �أخرى �لبرنامج مفبركا يبث م�ضاهد تمثيلية فقط.

عاد جمللددا الفنللان امل�للري رامز جللال الذي 
يقللدم منللذ �سنللة 2011 �سل�سلة برامللج مقالب 
هذا املو�سللم، بربنامللج جديد اأطلق عليلله عنوان 
»رامللز عقله طار«، و فكرتلله تختلف يف �سكلها 
عما �سبللق و اأن قدمه يف املوا�سللم الفارطة، غري 
اأنها تت�سابه يف امل�سمللون الذي يطبعه العنف و 
الرعب، ما قللد يعر�ض ال�سيوف لأزمات �سحية 
حللادة قد ت�سل اإىل املوت،  حيللث تظهر احللقات 
التي تبث يوميا على قنوات »اأم بي �سي« الأجواء 
املرعبللة و املتوترة التي يعي�سهللا ال�سيوف داخل 
كب�سولة معلقة يف الهواء، قبل اأن يجدوا اأنف�سهم 
م�سطريللن للقفللز يف املللاء مللن علللو 13 مرتا، 
في�سللاب ال�سيوف من م�ساهري الفللن و الكرة ، 

بنوبات هلع و ل يتوقفون عن ال�راخ.  
الربنامج الذي يبث يوميا خال 30 دقيقة، ينطلق 
بدعللوة اأحللد امل�ساهللري اإىل مدينللة املاهللي يف 
الريا�ض، حيث يلتقي باملمثللل واملنتج ال�سعودي 
ح�سللن الع�سللريي، فيجربان بع�للض الألعاب يف 
اأجللواء تغلب عليه الفكاهة و املرح، لينتقل بعدها 
ال�سيف اإىل الفقرة املوالية و هي اللتقاء باملذيعة 
�سللارة مراد لإجراء مقابلللة �سحفية، و ذلك على 
مللن  كب�سولة اخلطللر التي ميتطيهللا اأي�سا مقدم 
الربنامللج  رامللز جال، متنكللرا بلبا�للض و قناع 
يخفي ماحملله و �سكله،  ثم ترتفللع الكب�سولة 
يف اجلو لتبداأ بعدها املرحلة احلا�سمة، حيث يحدث 
خلللل فيها، و تبللداأ يف الرجتاج، فيجللد ال�سيف 
نف�سلله م�سطرا للقفللز من الأعلللى، و يكت�سف 
اأن اأحللد ركاب الكب�سولة هللو رامز، و يبدو على 
مامح ال�سيف و مرافقيه الفزع و انهال عدد من 
ال�سيوف كاملمثللل اأحمد مالك و حممد هنيدي و 
حممللد بن عبللد الرحمن و كذا لعبللي كرة قدم 
رم�سان �سبحي و فهد املولد، بوابل من ال�ستائم 

على رامز و اأ�سبعوه �ربا.
و كانللت  ردود فعللل امل�ساركللن و امل�ساهديللن 
قويللة جدا، حيللث انتقد الأغلبيللة حمتوى العمل 
و اعتللربوه بذيئا،  لأن ال�سيللف يتعر�ض لاإهانة 

و ال�ستفللزاز، و يجللد نف�سلله يف موقف خطري، 
نتيجة العنف املعنوي املمار�ض عليه، حيث تناقل 
الكثللريون مقاطللع مللن احللقات التللي مت بثها و 
انتقدوا الربنامج، الذي �سقط يف نظرهم يف وحل 
الرداءة و مل يحقق بتاتللا هدف الربنامج الذي من 
املفرو�للض اأن ل يخرج عن اإطللار املتعة و الرتفيه 
يف قالللب تطبعلله الفكاهللة، لكنه �سللار مبتذل  
واتهموا معده بالتحري�ض على العنف و التنمر. 

فيما �سككللت فئة  اأخللرى يف م�سداقية العمل، 
و قالللوا باأنه مفللربك و كل م�ساهللده متثيلية، لأن 
حالة اخلطر التي ي�سع فيه رامز �سيوفه، ل ميكن 
اأن يتقبلهللا اأي �سخ�للض ، موؤكديللن باأنهم اتفقوا 

عليها م�سبقا وما يبللدو يف الربنامج من م�ساهد 
ل تخلو مللن التمثيل، م�سريين اإىل اأنها لو كانت 
حقيقيللة لتللم ت�سجيللل اإ�سابة �سيللوف بنوبات 
قلبيللة اأو حتى وفاة كبللار ال�سن منهم، مت�سائلن 
كيللف ملمثلن،  مثل حممد هنيللدي الذي �سبق و 
اأن تعر�للض ملقالب م�سابهللة يف املوا�سم ال�سابقة 
مللن الربنامج األ يتفطن للمقلب. و يدعو ن�سطاء 
يف مواقللع التوا�سللل الجتماعللي اإىل مقاطعة 
الربنامج و رفع دعوى ق�سائية �سده، حيث قالت 
الفنانة امل�رية هالة �سدقي باأنها مل تت�سايق من 
املقلب، بقدر ما ت�سايقت من الإهانة و هي ت�سمع 
تعليقات رامز على الفنان.                  �أ�سماء بوقرن 

من 
الشاشة

�ملخرج حمزة زيتوين للن�ضر

أمتنى أن تفتح سلسلة »دكتور ميدسو« الباب 
إلنتاج أفالم »أنيميشن« جزائرية 

يتمنى �لمخرج و �لمنتج �لتلفزيوني حمزة زيتوني، �أن تكون �ضل�ضلته »دكتور ميد�ضو« �لتي تعر�س في �ضهر رم�ضان 
�لجاري عبر �لتلفزيون �لجز�ئري، فاتحة �إنتاج �أفالم  �أنيمي�ضن جز�ئرية .

و يف حللواره مللع الن�للر، اأكد املخللرج اأن هذه 
ال�سل�سلللة اجلديللدة ، جزائريللة بامتيللاز، خافا 
لبع�للض التجللارب ال�سابقللة القليلة جللدا التي 
متللت ال�ستعانللة فيهللا بتقنيللن مللن تون�للض، 
م�سريا اإىل النق�للض الكبري يف التقنين الفنين 
حتريللك  و  »الأنيمي�سللن«  يف  املتخ�س�سللن 
ال�سللور بالتقنيللة  ثاثيللة الأبعللاد، اإىل جانب 
�سح الإمكانيللات التكنولوجية ، و هذا ما جعل 
اجلزائللر تتاأخر كثريا لدخول هللذا املجال، عك�ض 

دول العامل و حتى بلدان جماورة.
و عللن اإمكانيللة اإنتاج جللزء ثاين مللن »دكتور 
ميد�سللو« ، مل ي�ستبعللد حمزة زيتللوين الأمر ، 
لكنه ربطلله بتوفر بع�للض العوامللل، من اأجل 
تقدمي �سل�سلللة اأح�سن مللن الأوىل التي حتظى 
حاليللا  بقبول اجلمهور اجلزائللري،  كاأول جتربة  
الر�سللوم  بتقنيللة  املواطللن  يوميللات  حتاكللي 

املتحركة .

العمل هو األول من نوعه بالجزائر   
. �لن�ضر: هل در�ضت هذ� �لتخ�ض�س؟

ل حمللزة زيتوين: اأنا خمللرج و منتج تلفزيوين،  
متح�سللل على ماج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية،  
ف�سلللت التوجه نحللو الإخللراج و تعاملت مع 
عللدة قنللوات تلفزيونيللة  يف  جمللال الإ�سهار 
التلفزيللوين و الت�سويق و الإخللراج باملوؤثرات 

الب�رية منذ �سنة 2010.
�لعلــوم  علــى  �لإخــر�ج  ف�ضــلت  ملــاذ�   .

�ل�ضيا�ضية؟
ل ل اأخفي حبي  للعلوم لل�سيا�سية التي در�ستها 
عللن اقتناع، لكللن الإخراج هو ع�سللق الطفولة 
الللذي ترعرع و كرب معللي ، ففي �سغري كنت 
اأهللوى التقللاط ال�سور و يف �سللن 14، حظيت 
باآلللة ت�سوير خا�سة بللي، وعندما كربت كنت 
اأ�سعللي دومللا لتطوير قدراتي يف هللذا اجلانب، 
باملللوازاة مللع درا�ستللي اجلامعيللة ، و حظيللت 
بفر�سة الرتب�للض يف حمطة ق�سنطينة اجلهوية 
للتلفزيون، و حللدث احتكاك جميل بيني و بن 
التقنيللن و املخرجللن ، ثللم اأتيحللت يل فر�سة 
التعامل مع عدد من وكالت الإ�سهار، و بداأت 
اأنتج اأعمايل اخلا�سة ، و بعد التخرج من اجلامعة 

ف�سلت ال�ستمرار يف هذا املجال .
. حدثنا عن �ضل�ضلة »دكتور ميد�ضو« كاأول 
�ضل�ضلة جز�ئرية فكاهية بتقنية �لر�ضوم 

�ملتحركة  ثالثية �لأبعاد؟
ل قبللل �سنة طللرح املدير الفني عمللار ح�سمي، 
فكللرة اإنتللاج �سيللت كللوم جزائللري حم�للض 
ثاثللي الأبعللاد ، وبعللد ذلك قمت مللع الطاقم 
التقني الذي ي�ساركني العمللل باإنتاج و اإخراج 
وم�سات حت�س�سية و توعويللة ل�سالح منظمة 
»يوني�سيللف« يف اجلزائللر و منظمللة ال�سحللة 
العاملية بتقنيللة ثاثية الأبعاد، ما �ساعدنا كثريا 
علللى تطويللر قدراتنا يف هذا اجلانللب، و منحنا 
الثقللة  لتج�سيد الفكللرة و اإنتللاج اأول �سل�سلة 
فكاهية جزائرية ثاثية الأبعاد، خافا  للتجارب 
ال�سابقة التي كانت عبارة عن اأعمال م�سرتكة، 
كما هو احلال مع �سل�سلة » املفت�ض الطاهر« التي 

كانت م�سرتكة مع تقنين من  تون�ض.

نعاني نقصا كبيرا في التقنيين و 
المعدات لهذا النوع من اإلنتاج  

لتكــون  �ل�ضل�ضــلة  �جنــاز  ��ضــتغرق  كــم   .
جاهزة للعر�س؟ 

ل ا�ستغرق العمل �سنللة كاملة،  و كانت البداية 
مللع ور�سللة الكتابللة و ال�سيناريو  مللع ن�سيم 
باقللي  الكاريكاتللوري  الر�سللام  و  حمدو�للض 
بوخالفللة، وكان التحللدي الأكللرب بعللد كتابة 
ال�سيناريو، هو كيف ميكن جت�سيد ال�سخ�سيات 
قابلللة  ال�سخ�سيللات  كل  فلي�للض  املكتوبللة،  
للتج�سيللد بهذه التقنية،  خا�سللة الثانوية التي 
ت�سللارك ك�سيللوف يف احللقللات.  كان العمللل 
دقيقللا وم�سنيا من خال التفللاق على �سكل 
كل �سخ�سية وماحمهللا ، ثم يتم العمل عليها 
تقنيللا، بتطويرها بعمق ونحتها بالتقنية  ثاثية 
الأبعللاد ، بعدها تاأتللي ور�سللة التحريك الفني 
و هللو م�ستوى ثللان مللن العمل تطلللب جهدا 
كبللريا وتقنيات دقيقللة  وا�ستخدمنا فيها لأول 
مللرة يف اجلزائر اآلللة  »مو�سن كابتللري«،  و هي 
عبللارة عن جهاز به جم�سللات يلب�سها املمثل و 
يللوؤدي �سخ�سيته  كما هي مكتوبللة، من اأجل 
التقاط حركاته واإدخالهللا اإىل جهاز الكمبيوتر 
وتركيبها على ال�سخ�سية التي مت نحتها، و هو 
عمل دقيق جللدا، لكننا حتدينللا الوقت و جنحنا 
يف اإنتللاج »دكتور ميد�سو« خللال �سنة واحدة، 
بينما كان من املتوقع اأن ن�ستغرق �سنتن ليجهز 

العمل.
. هل  تطابق �لعمل �لنهائي مع ما خططتم 

له يف �لبد�ية؟
ل رغم حجم العراقيل املطروحة وهي تقنية بحتة 
ا�ستطعنا رفع  التحدي و العمل مبا هو متاح، من 
اأجل تقدمي عمل » اأنيمي�سن« قريب من امل�ستوى 
املوجود يف العامل و الدول ال�سقيقة ، و النتيجة 

كانت مر�سية اإىل حد كبري.
ك�ضخ�ضــية  �لطبيــب  �ختيــار  مت  ملــاذ�   .

حمورية؟
ل كانت هناك م�ساورات حثيثة بن فرق العمل، 
و يف الأخللري اخرتنللا الطبيب لعللدة اعتبارات، 
فهللي �سخ�سية غري حمدودة لهللا عاقة دائمة 
مللع املواطن، و للله القدرة علللى التاأثري ، و هو 
منوذج  جديد ملا �ساهدناه من قبل يف ال�سل�سات 
الفكاهية التي كانت تتناول بع�ض ال�سخ�سيات 
اأو املهللن،  علللى غللرار الكاتللب العمومي يف 
�سل�سلللة »اأع�ساب و اأوتللار« ال�سهرية، و لأول 
مللرة يتم الرتكيللز على مهنة الطبيللب و حياته 
ال�سخ�سيللة، ك�سللاب يتقا�سم مللع اأقرانه نف�ض 
الواقللع  و الطموحات و العراقيل،  و �سخ�سية 
اجتماعيللة متفتحة على اجلميللع، و يتقاطع يف 

الكثري من تفا�سيل حياته مع اأي مواطن عادي.
.مل يخل �لعمل من �لر�ضائل �ل�ضمنية ؟

ل نعللم و هذا مللا يجب اأن يكللون يف اأي عمل ، 
لكللي ل يكللون فارغللا دون حمتللوى ،  فرغم 
طغيللان الفكاهللة علللى امل�ساهد  التللي تعالج 
يوميات املواطن اجلزائري ، غري اأنها حتمل معان 
كبللرية  ،كما هو يف حلقة »املللرياث« و »الزواج 

»و »ال�رائب« و غريها.
. بعــد عر�ــس �أكثـــر من ن�ضــف �ل�ضل�ضــلة 

كيف كانت �نطباعات �جلمهور ؟
ل انطبللاع مقبللول اإىل حد كبللري ، فهناك بع�ض 
احللقللات التللي مت تداولهللا ب�سللكل كبري على 
مواقع التو�سل الجتماعللي، خا�سة تلك التي 
مت�للض املواطللن الب�سيللط ، لكننا تلقينللا بع�ض 
ال�سل�سلللة،  اأغلبهللا مبللدة  املاحظللات تتعلللق 

فكثريون ا�ستاوؤوا من ق�ر احللقات.
. مــا هــي �لعو�ئق �لتــي و�جهتموها خالل 

�جناز �ل�ضل�ضلة؟
ل اأول عائللق واجهناه هو نق�للض الفنين، خا�سة 
يف جمللال التقنية ثاثية الأبعاد  ما اأجربنا على 
العمللل باأقللل من  ن�سللف العللدد املفرو�ض اأن 
ت�سمه اأي  ور�سة اإنتللاج م�سل�سل »اأنيمي�سن«، 
فللكان عددنللا �ستللة و اأحيانا اأخللرى ن�سل اإىل 
ثمانيللة تقنيللن  وكان ذلك  اأكرب حتللد بالن�سبة 
اإلينللا، وقللد راهنللت  كمنتللج و خمللرج علللى 
العمللل  و اأمتنى اأن يكللون بداية لهذا النوع من 
الإنتاجللات يف اجلزائر، و تفتللح �سهية املنتجن.  
اأما العائق الثاين فيتعلق بعدم توفر  التجهيزات 
و التكنولوجيا و املعللدات الازمة لإنتاج مثل 

هذه ال�سل�سات.
»دكتــور  مــن  ثــان  جــزء  �ضــرى  هــل   .

ميد�ضو«؟
ل اإمكانية اإنتاج جزء ثاين  من ال�سل�سلة الفكاهية 
»دكتللور ميد�سو« مرتبللط بتوفر جمموعة من 
ال�للروط  لتقللدمي عمل اأح�سن ممللا قدمناه هذه 
ال�سنللة ، فاأنا �سخ�سيللا ل اأر�سى بتقدمي  نف�ض 
امل�ستوى يف اجلزء الثاين، بل �ساأ�سعى لتطويره 
وتقدميلله ب�سللكل اأف�سللل مما �ساهللده اجلمهور،  
وهللذا لللن يحللدث  اإل بتوفر التقنيللن الفنين 

والأجهزة و التكنولوجيا املتطورة.
 اأمتنللى اأننا �ساهمنا من خللال ال�سل�سلة يف فتح 
�سهيللة املنتجن و املخرجللن و التقنين لولوج  
عللامل » الأنيمي�سللن«  لرنى مناف�سللة و اأعمال 

اأخرى يف امل�ستوى. 
و.هـ

وهيبة عزيون

طماطم متعفنة لتحضير 
»البيتزا« و قوالب متسخة 

للحلويات
كانللت وجهتنللا الأوىل حللي التللوت، و 
حتديللدا خمبللزة معروفللة باحلي يتللم بها 
حت�سللري و بيع اخلبز بللكل اأنواعه، و كذا 
قوالللب البيتللزا و احللللوى طللوال �سهر 
رم�سان. دخلنا  رفقللة عوين قمع الغ�ض 
مللن البللاب اخللفللي للمخبللزة، مبا�للرة 
�سللوب »منطقة التح�سللري«، كما يطلق 
عليهللا اأعللوان الرقابللة، فوجدنللا العمال 
منهمكن يف حت�سري اخلبز و احللويات، و 
�سجلنا غيابا تاما للنظافة، فالعمال  كانوا 
يرتللدون ماب�ض مت�سخة، اأمللا الأر�سية، 
فللكان لونها مييل اإىل ال�سللواد، مع وجود 

بقايا العجن و الزيوت.
اأمللا اجلدران فكانللت مليئللة بالت�سققات 
و خيللوط العنكبللوت، كمللا لحظنللا اأن 
اآلللة العجن مت�سخللة و جزوؤهللا اخلارجي 
تراكمللت فوقلله طبقة مللن الدهللون،  و 
بالقرب منها و�سعللت �سلة القمامة دون 
غطللاء، بينمللا كانللت اأكيا�للض ال�سميد و 

الفرينة ملقاة بالأر�ض باإحدى الزوايا.
توجهنا بعد ذلللك نحو اجلهة املقابلة التي 
خ�س�سللت لتح�سللري البيتللزا و قوالللب 
احللللوى، فوقفنللا على خروقللات كبرية، 
خا�سللة يف مللا يتعلللق ب�للرط النظافة 
الللذي كان غائبا متامللا ، لحظنا اأن قطعة 

كبللرية مللن عجينللة احللوى كانللت فوق 
طاولللة املطبللخ و الذباب يحللوم و يحط 
فوقهللا،  و بالقرب منهللا كان عامل يزين 
اإحللدى قوالب احللللوى بفاكهللة الفراولة 
و اأماملله اإنللاء با�ستيكي كبللري به كرمية 
احللوى دون غطللاء،  و خلفه و�سعت اآلة 
�سغللرية للعجن يبدو اأنهللا مل تنظف منذ 
مدة طويلة،  و هو حال الفرن الذي ر�ست 
فوقه قوالب البيتزا  دون العتناء بطريقة 

حفظها .
باجلانب الآخر مللن الف�ساء الوا�سع يوجد 

املطبللخ و املرحا�ض اللذيللن يفتقران متاما 
ل�للرط النظافللة، و خللال قيللام اأعوان 
املراقبللة بتدويللن كل هللذه املخالفللات، 
عرثوا على �سندوق كبري للطماطم التي 
ت�ستخدم يف تزين البيتزا و بعد معاينتها، 
مت التاأكد من تلفها، يف حن مت طحن كمية 
كبرية منها و و�سعت يف اإناء با�ستيكي 

مت�سخ.
علللى �سللوء كل ذلللك حللرر املراقبللون 
حم�للرا ق�سائيا يف حق �ساحب املخبزة، 
كما مت تدويللن كل التفا�سيل يف حم�ر 

و ا�ستدعاء مبا�ر للمعني اإىل املديرية .
و اأكد �سمري لفوالة، رئي�ض فرقة التفتي�ض 
و قمللع الغ�للض،  اأن هللذه املظاهللر تتكرر 

يوميا خال اخلرجات التللي يقومون بها، 
ف�للرط النظافة هو احللقللة الأ�سعف يف 

مثل هذه الن�ساطات.

تهاون في الحفظ 
والتبريد 

�سملت اخلرجة التفتي�سية حمات البقالة 
وباعللة اخل�للر و الفواكه بللكل من حي 
التللوت و الإخللوة عبا�ض، و علللى اإثرها 
دون اأعللوان الرقابة جملة مللن املخالفات 
و حرروا بع�للض املحا�ر و يتعلق اأغلبها 
بطريقللة حفللظ املللواد الغذائيللة، و عدم 

احرتام  درجة حرارة املربد ، ما ي�سبب تلف 
الكثري منها، خا�سللة الأجبان و م�ستقات 

احلليب.
اأنهللم ل  قالللوا  الباعللة  اأغلللب  اأن  كمللا 
يعلمون بدرجة احلرارة القانونية الازمة 
للمللربدات، و اأو�سح اأعوان التفتي�ض اأنها 
يجللب اأن ت�سبللط يف  6 درجات مئوية ، 
كمللا لحظنا عللدم �سيانة املللربدات ، و 
الأخطر هو جلوء بع�ض اأ�سحاب املحات 
لعزل قاطعللة الكهرباء عن املربد ليا ، و 
ت�سغيله خال �ساعات النهار فقط، وهو 
حللال تاجر بحي الإخوة عبا�ض الذي  تبن 
بعللد قيا�ض درجللة حرارة املللربد الداخلية 
بوا�سطة  جهللاز فرق التفتي�للض، اأنها يف 
حللدود 14 درجللة مئوية ، فقللام الأعوان 
املللربد  حمتويللات  كل  مللن  بالتخل�للض 
مللن علب الياغللورت و احلليللب و اللنب، 
لأنهللا ت�سكل خطرا علللى امل�ستهلك، مع 
حترير خمالفة و ا�ستدعللاء املعني ملديرية 
التجللارة، وبهللذا ال�ساأن قللال مهدي اآيت 
كاكللي، رئي�للض فرقللة التفتي�للض و قمع 
الغ�للض اأن التاعب باأجهزة التربيد و عدم 
احرتام �رط حفظ املواد الغذائية، خا�سة 
�ريعللة التلف، منت�ر بكللرثة عند باعة 

املواد الغذائية.
 كمللا اأنهللم ل يراقبللون مللدة �ساحيللة 
املنتجات، و قد عرث الأعوان على كميات 

من املواد الغذائيللة منتهية ال�ساحية،  و 
اأخللرى ل حتمللل معلومات جللول تاريخ 
ال�سنللع وتاريخ انتهللاء ال�ساحية، مثل 
العجينللة املورقة و بع�للض امل�روبات و 

الزبدة و الياغورت .
واأف�سللت هذه اخلرجللة اإىل حتريللر اأربعة 
حما�للر ق�سائيللة، ب�سبب عللدم احرتام 
�للروط احلفظ والتربيللد،  اأمللا بالن�سبة 
امل�سجلللة  املخالفللات  فاأبللرز  للق�سابللة، 
خال هللذه اخلرجة، هي عللدم احرتام مدة 
�ساحيللة اللحم املفروم و النقانق، و عدم 

احرتام درجة حرارة التربيد القانونية.

مراقبة تقوم  فرقة   18
بخرجات يومية

التجللارة  مديريللة  م�ساعللي  اإطللار  يف 
ملكافحللة مظاهللر الغ�ض من اأجللل حماية 
امل�ستهلك خال �سهر رم�سان، مت ت�سطري 
برنامللج عمللل مكثللف وجتنيللد خمتلف 
امل�سالللح التللي خ�س�ست فللرق ميدانية 
تقللوم بخرجللات يومية ملراقبللة خمتلف 
الن�ساطات التجارية التي لها عاقة باأكل 

املواطن .
بالن�سبللة مل�سلحللة قمع الغ�للض و مراقبة 
فرقللة موزعللة   18 اجلللودة، مت تكويللن 
على خمتلللف القطاعات التابعللة لبلدية 
ق�سنطينللة ، تقوم بثللاث خرجات يومية 
�سباحيللة  م�سائيللة و ليليللة ، مع �سمان 

املداومة يومي عطلة نهاية الأ�سبوع.
و قال �سمري لفوالة، رئي�ض فرقة التفتي�ض 
و قمللع الغ�ض يف حديثه للن�ر، اأن نف�ض 
الربنامللج يتللم تطبيقلله يف كل بلديللات 
الوليللة مللن خللال مفت�سيللات املديرية 

املوزعة عرب 12 بلدية.
واأ�ساف مهدي اآيللت كاكي، رئي�ض فرقة 
للتفتي�للض، اأن كل فرقللة م�سوؤولللة عللن 
قطللاع معللن تخ�سلله بخرجللات يومية 
بالتنللاوب ، و كل 15 يومللا يتللم تغيللري 
برنامج عمل الفرق و القطاعات امل�رفة 
عليهللا، مللع �سمللان خرجات ليليللة تبداأ 
 من �سللاة املغللرب اإىل غايللة منت�سف 
الليل.                                               و.ع

 روبــورتـاج

وهيبة عزيون 

�لن�ضر تر�فق م�ضالح �لتجارة يف خرجة تفتي�ضية

غياب صادم للنظافة  يف حمالت 
اخلبز و احللويات

ر�فقت �لن�ضر �إحدى فرق قمع �لغ�س و مر�قبة �لجودة، �لتابعة لمديرية �لتجارة بولية ق�ضنطينة، في عملها �ليومي �لم�ضطر ل�ضهر رم�ضان، 
و كانت �لوجهة �ضوب حي �لتوت و حي �لإخوة عبا�س، للقيام بمعاينات فجائية لمحالت بيع �لمو�د �لغذ�ئية و بيع �للحوم و �لمخابز، و كذ� 

محالت بيع �لحلويات و �لزلبية ، و لم يخل محل منها من مخالفات في طرق �لعر�س و �لبيع، و عدم �حتر�م  �ضرط �لنظافة كاأهم عامل لحماية 
�لم�ضتهلك، و �ضادفنا بع�س �ل�ضور �ل�ضادمة كتلك �لم�ضجلة بمخبزة لتح�ضير و بيع  �لخبز و �لحلويات

جنــــــوم

�لدكتور �ل�ضعيد بو�ضامة طبيب مب�ضلحة �ل�ضتعجالت بعني عبيد 

ن�سبــة �حلديد حتــدد �إمكانــية �سوم مري�ض فقــر �لـدم 
الدكتللور  اأكللد 
ال�سعيد بو�سامللة طبيب مب�سلحة 
بالوحدة  الطبيللة  ال�ستعجللالت 
العموميللة  لل�سحللة  اجلواريللة 
ببلدية عن عبيد ولية ق�سنطينة، 
للن�للر، اأن ن�سبللة نق�للض احلديد 
اإمكانيللة �سيام  يف اجل�سم حتللدد 
مري�للض فقللر الللدم خللال �سهر 
رم�سللان  من عدمه، فللاإذا ات�سح 
اأنه م�ساب بفقللر الدم احلاد الذي 
يحتللاج اإىل دواء ل ميكنه ال�سوم، 
يف حللن ميكن للم�سللاب بالنوع 
اخلفيللف من هذا املر�للض ال�سيام، 
مللع مراعاة نظللام غذائي متوازن 

غني باحلديد.
و اأو�سللح الدكتللور بو�سامللة اأن 
املللراأة احلامل مثللا امل�سابة بفقر 
الللدم احلللاد ل ميكنهللا ال�سيللام، 

لأنه خطر يهللدد حياتها وجنينها، 
خا�سة عند ظهور الأعرا�ض التي 
تللدل على نق�ض  حللاد يف احلديد، 
كالدوار و التعب و خفقان القلب، 
عند القيللام بجهد ب�سيللط، فهذه 
الأعرا�للض تللدل علللى اأن اجل�سم 
اأ�سبللح ل ي�ستطيللع مقاومة هذا 
النللوع مللن فقللر الللدم اخلطري، و 
اأ�سللاف اأنه ا�ستقبللل بالوحدة يف 
بدايللة رم�سان �سيدتللن حاملن،  
�سديللد،  اإجهللاد  كانتللا يف حالللة 
فن�سحهمللا بعدم ال�سوم، و نف�ض 
ال�سيء بالن�سبللة ملر�سى الأنيميا 
من كبللار ال�سن الذين يعانون من 

�سعف البنية.
كما مينللع مللن ال�سيللام املر�سى 
الذيللن يعانون من اأنللواع النزيف 

املزمن املرئي،

كالرعللاف املتكللرر، اأو الداخلللي، 
باأمرا�للض  للم�سابللن  بالن�سبللة 
داخلية تت�سبب يف فقدان م�ستمر  

للدم، مثللل الأورام على م�ستوى 
اجلهللاز اله�سمللي، يف املعللدة اأو 
الأمعاء الدقيقة، ح�سب املتحدث. 

و اأ�سللار من جهللة اأخللرى اإىل اأن 
مري�للض فقللر الللدم اخلفيللف، ل 
يحتللاج اإىل اأدوية و ميكنه ال�سيام 
ب�سللكل عللادي، مللع اإتبللاع نظام 
غذائللي متللوازن غنللي باحلديللد، 
يت�سمن ال�سبانخ والعد�ض، و هذا 
النوع اخلفيف ميكن ت�سخي�سه عن 
طريق حتليل الللدم  »ف.ان.�ض« و 
�سببلله هو فقر الغللذاء من احلديد، 
اأو نق�ض امت�سا�للض احلديد على 
م�ستللوى الأمعاء و كذا نق�ض يف 
الفيتامن »ب12«و »ب 9«، و هذا 
املري�للض عليه يف رم�سان مراعاة 

نوعية الغذاء الذي تغري توقيته.
�ض. ر�سو�ن



uاملقادير
حبة طماطم

حبة خيار 
حبة فلفل �أ�صفر

حبتان )02( رمان
بقدون�س

ع�صري ليمونة
ملح

�أور�ق خ�س
ملعقتان )02(زيت زيتون

طريقة التح�ضري

�لطماط��م،  نقط��ع   �
�إىل  �لفلفل  و  �خلي��ار 
و  �صغ��رية  قط��ع 
�أور�ق  له��ا  ن�صي��ف 
كذلك  مقطعة  �خل�س 
و  �صغ��رية،  لقط��ع 
ن�صيف �لرمان، �مللح، 
و  �لليم��ون  ع�ص��ري 
نخلط  �لزيتون،  زيت 
�ملكون��ات  جمي��ع 
ونقدم  �لتتبيل��ة  م��ع 

�ل�صلطة باردة.

uاملقادير
حبتان)02( بطاطا

كر�ث   )02( حبت��ان 
“بورو”

رب��ع ر�أ���س كرن��ب 
�أحمر

ن�صف �صدر دجاج
600 غ مرق دجاج ، 
باملاء  تعوي�صه  ميكن 

�لعادي
�أو  �أحم��ر  فلف��ل 

عكري
زجنبيل طازج

فلفل �أ�صود
ملح

�أو  �خل���ر  تو�ب��ل 
�حل�صاء

10 �صل كرمية طازجة
قطعة جنب مربعات

زيت
طريقة التح�ضري

� نقط��ع جمي��ع �خل���ر و نقليها 

يف ملعق��ة و�حدة م��ن �لزيت، و 
ن�صيف �لدج��اج �ملقطع �إىل قطع 
�صغ��رية، نقلي جميع �ملكونات و 
ن�صيف �لتو�بل ، و بعدها ن�صيف 
م��رق �لدج��اج �أو �مل��اء و نغطي 
�لقدر و نرتكه عل��ى �لنار �إىل �أن 

تن�صج �ملكونات.

و  �لن��ار  ع��ن  �لق��در  نبع��د   �
باخلالط  �خل���ر  بطح��ن  نق��وم 
�لكهربائ��ي و ن�صيف يف �لأخري 
�لكرمية �لطازجة و �جلنب، و يبقى 

�لتزيني �ختياريا.

uاملقادير
3 كي��الت �صميد رط��ب، �أي ما 

يعادل 1.5 كلغ
ن�صف كيلة زيت

30 غ زبدة
ملح

5 مالعق �صكر 
ملعقة و ن�صف خمرية �خلبز

بي�صتان )02(
كمية من �حلليب

ماء �لورد
�صم�صم “جلجالنية”

طريقة التح�ضري
� منزج �ل�صميد جيد� مع �لزيت، و 
ن�صي��ف �لزبدة ، �ل�صكر، �خلمرية 
و �ملل��ح، نخلط جميع �ملكونات ، 
ثم جنمعها بكيلة مكونة من ماء 

�لورد، حليب د�فئ و ماء  
�لعجينة  ن��رتك  د�ف��ئ و 

ترتاح �صاعة كاملة.
� بع��د �أن يختم��ر �خلب��ز 
نق��وم بعجن��ه و ن�صيف 
ملعقتني م��ن �ل�صاي، ثم 
ن�صق��ي �لعجينة بن�صف 
كيل��ة من �مل��اء �لد�فئ و 
ن�صي��ف �لبي�صة �لأوىل 
�أن   ب���رط   نعج��ن،  و 
يكون قو�م �خلبز يلت�صق 
و ن�صعه يف وعاء خا�س 
با�صم”�لكريو�نة”  يعرف 
مدهون��ة  �لتقليدي��ة 
بالزيت و نرتكه قليال ثم 
ندهن��ه بالبي�س و نر�صه 

باجللجالني��ة، و ن�صع��ه يف فرن 
�صاخن حتى ين�صج و ياأخذ �للون 

�لأحمر.

uاملقادير
كالمار

حلم مفروم
ملح

فلفل �أ�صود
ملعقتان )02( �أرز �أو ح�صب كمية �للحم �ملفروم

ن�صف ر�أ�س ثوم
كمون

فلفل �أحمر “عكري”
ملعقة و ن�صف طماطم م�صربة

طريقة التح�ضري
� نخل��ط �للح��م �ملف��روم، �ملل��ح، �لفلف��ل �لأ�ص��ود، 

�لبقدون�س �ملف��روم و �لأرز و منالأ حبات 
�لكالمار �ملغ�صولة جيد�، و تغلق �حلبات 

بعود �أ�صنان.
� يف خ��الط كهربائ��ي، ن�ص��ع �لث��وم، �لكم��ون، 
�لطماط��م، �لفلف��ل �لأحمر، �مللح و �لقلي��ل من �ملاء، 
ن�صغ��ل �خلالط �إىل �أن تتجان�س �ملكونات، و ن�صكب 
ه��ذ� �خلليط يف طنجرة به��ا ملعقتني زيت، و عندما 
يبد�أ يف �لغليان، ن�صع بها حبات �لكالمار و نرتكها 
تتقلى حتى يخرج �ملاء �ملوجود بها، مع �لتحريك بني 
�حل��ني و �لآخر، ثم ن�صي��ف كاأ�صا و ن�صف من �ملاء و 
نرتك �لطع��ام ين�صج على نار هادئة ملدة ترت�وح بني 

20 �إىل 25 دقيقة و نقدم �لطبق مع �لأرز.

uاملقادير
250 غ عد�س �أحمر

ب�صل
�صابلور 
بي�صتان 

ملح 
فلفل �أ�صود

كاري
زيت للقلي
. �ل�صل�صة

علبتان )02( ياغورت طبيعي
ثوم مفروم

ملعقتان )02(ع�صري ليمون
نعناع مقطع

طريقة التح�ضري
�إىل  �ملقطع��ة  �لب�صل��ة  نقل��ي   �
قط��ع �صغرية مع ملعقتني زيت، 
ثم ن�صي��ف �مللح، �لفلفل �لأ�صود 
و �ل��كاري، و ن�صي��ف �لعد���س 

�ملغ�صول جيد� و �ملقطر من �ملاء 

� نقلي �ملقادير جيد� 
�مل��اء  ن�صي��ف  ث��م 
بق��در م��ا يتغط��ى 
و  فق��ط،  �لعد���س 
نرتك��ه عل��ى �لنار 

ملدة 12 دقيقة.
� ن�صف��ي �لعد���س 
من �مل��اء و ن�صيف 
�لبقدون���س  ل��ه 
بي�صة  م��ع  �ملفروم 
ن�ص��كل  و  و�ح��دة 
تو�ص��ع  كري��ات 
يف  و  �لفرين��ة،  يف 
�لبي���س �ملخف��وق، 
�ل�صابل��ور  يف  ث��م 
و نقليه��ا يف زي��ت 

�صاخن.
� ميك��ن مر�فق��ة ه��ذه �لكريات 
م��ع �صل�صة بي�ص��اء عبارة عن 
�لياغورت �لطبيعي،  علبتني من 

مع ف���س ثوم مف��روم، ملعقتني 
ع�ص��ري ليم��ون و كمي��ة م��ن 
�لنعناع، نخلط �ملكونات جيد� و 

ن�صعها يف وعاء �لتقدمي.

مائـــدة رم�ضــــان
�ضلطة الرمانمن اإعداد ال�ضيف �ضليمة حبا�ش

كريات العد�ش الأحمر على الطريقة الهندية

خبز “الكريوانة” التقليدي
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uاملقادير
كاأ�س حليب
كاأ�س �صكر

كاأ�س ع�صري ليمون
4 حبات موز

كاأ�س ياغورت بذوق �ملوز
ملعقتان )02( ماء �لزهر

ملعقتان )02( فانيليا
طريقة التح�ضري

� ن�ص��ع جميع �ملكون��ات يف خ��الط كهربائي، و 
منزجها جيد� و ن��رتك �لع�صري يف �لثالجة �إىل غاية 

�لتقدمي.
�ضهية طيبة 

كالمار حم�ضي

ع�ضري الليمون و املوز

ح�ضاء امللفوف الأحمر



رمـ�صان �صـهر االنت�صـارات

رم�ش��ان �شهر �النت�شار�ت، ليايل ه��ذ� �ل�شهِر و�أياُمه؛ حتكي لنا 
ك��م �شنعت �أمتنا فيه من �أجماد، وكم �شّطرت من بطوالت، وكم 
ج�ّشدت من قيم �لعدل و�لرحمة باالإن�شانية، يف رم�شان من �ل�شنة 
�لثامنة كان �أعظُم فتح يف تاريخ �الإ�شالم؛ فتُح مكة، ويف رم�شان 
م��ن �ل�شنة �لثالثِة ع�رص �نت�رص �مل�شلمون يف معركة �لبويب �شّد 
�لُفر���س، ويف رم�شان من �ل�شنة �خلام�شِة ع�رص �نت�رص �مل�شلمون 
يف معرك��ة �لقاد�شية، ويف رم�شان من ع��ام ثالثٍة وت�شعني فتح 
�مل�شلم��ون �الأندل�َس بقيادة طارق ب��ن زياد، ويف رم�شان من عام 
�أربعٍة وت�شعني فتح �مل�شلمون ب��الد �لهند و�ل�شند، ويف رم�شان 
من عام ثالثٍة وع�رصين ومائتني فتح �مل�شلمون عّمورية؛ �أهم مدن 
�الإمرب�طوري��ة �لبيزنطي��ة، ويف رم�شان من ع��ام ثالثة وثمانني 
ر �ش��الح �لدي��ن �الأيوب��يُّ مدين��ة �شفد، ويف  وخم�شمائ��ة ح��رَّ
رم�شان م��ن عام ثمانيٍة وخم�شني و�شتمائة �نت�رص �مل�شلمون يف 
معركة َعني جالوت، ويف رم�شان من عام �شتٍة و�شتني و�شتمائة 
 فت��ح �مل�شلم��ون �أنطاكي��ة �إح��دى �أهم م��دن �ل�ش��ام، وغري ذلك
 من �النت�شار�ت.                                                             م.ه  
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15 lيف رحاب رمضان

(

درو�س من غزوة بدر الكربى

طالبة يف ال�صف ال�صاد�س ت�صاأل اأين�صتاين هل ي�صلي العلماء؟

رم�ضان �ضهر �لنت�ضار�ت، ولكن �أعظم تلك �لنت�ضار�ت على �لإطالق، و �أولها و�أ�ضبقها كان يوم �ل�ضابع ع�ضر 
من رم�ضان في �ل�ضنة �لثانية من �لهجرة، �إنه �نت�ضار غزوة بدر، ومعركة �لفرقان، �لتي خلد �هلل تعالى 
ذكرها في �لقر�آن: )وما �أنزلنا على عبدنا يوم �لفرقان يوم �لتقى �لجمعان و�هلل على كل �ضيء قدير(. 

)ولقد ن�ضركم �هلل ببدر و�أنتم �أذلة، فاتقو� �هلل لعلكم ت�ضكرون(. وهذه �لمعركة �أجمع معارك �لإ�ضالم 
للدرو�س و�لعبر، �لتي يجدر بنا �أن نقف عليها بالدر��ضة و�لبيان، ع�ضى �أن ن�ضتثمرها في و�قعنا �لمعا�س، و�إذ 

�أحيلكم على مطالعة تفا�ضيل �لحادثة في كتب �ل�ضير و�لتو�ريخ، �أقف معكم على ما تي�ضر من درو�ضها: 

�أوله��ا �أن �الإ�ش��الم ال يت�ش��وف للحرب، 
ب��ل يت�شوف الإطفائها: ق��ال تعاىل: )كّلما 
�أوق��دو� ن��ار� للح��رب �أطفاأها �لل��ه(، وال 
غ �حل��رَب يف �الإ�ش��الم �إاّل �عت��د�ء  ي�ش��وِّ
هم ع��ن �شبي��ل �لله، مل  �ملعتدي��ن، و�شدُّ
يقات��ل �مل�شلمون ي��وم بدر كّف��ار قري�س 
�إال ب�شبب �عتد�ئهم، وظلمهم، )�أذن للذين 
يقاتل��ون باأنهم ظلم��و�(، ال يرفع �الإ�شالم 

�شيًفا يف وجه ُم�َشامِل �أبد�. 
وثانيه��ا: �أن م��ا �أُخذ بالق��ّوة ال ُي�شرتّد �إال 
بالق��وة: نع��م �الإ�ش��الم ال يعت��دي على 
م�ش��امل، ولكنه ال يعطي خ��ّده للمعتدين 
ي�شفعون��ه كم��ا ي�ش��اوؤون، لق��د نّكلت 
قري���س باملوؤمن��ني، و�أحلقت به��م �شنوف 
�الأذى و�لتعذي��ب، و�أخرجتهم من ديارهم 
و�أمو�لهم، و�ش��ادرت ممتلكاتهم، ال جُلرم 
�قرتف��وه، وال لذن��ب �جرتح��وه، �إاّل �أّنه��م 
قالو� رّبنا �لل��ه وحده ال �رصيك له، فخرج 
�مل�شلم��ون ي�ش��رتدون �أمو�له��م �ملنهوبة، 
و�أمالكه��م �مل�شلوب��ة باعرت����س قافل��ة 
�أب��ي �شفيان، �إّنه��ا �شنة كوني��ة، و�رصعٌة 
رباني��ة: �أّن م��ا ُغ�شب بالق��وة ال ُي�شرتّد 
بالكالم �لفارغ، تل��ك �ل�شنة �لتي فهمها 
جيد� �آباوؤن��ا و�أجد�دنا �ملجاهدون يف حرب 

�لتحرير، قال �شاعر ثورتنا: 
مل يك��ن ُي�شغى لنا ملّ�ا نطقن��ا .. فاتخذنا 
رّنة �لبارود وزنا .. وغزفنا نغمة �لر�شا�س 

حلنا.
وقال: يا فرن�شا ق��د م�شى وقُت �لعتاب.. 

وطويناه كما ُيطوى �لكتاب

ي��ا فرن�شا �إّن ذ� يوم �حل�ش��اب.. فا�شتعّدي 
وُخذي مّن��ا �جل��و�ب �إن يف ثورتنا ف�شل 

�خلطاب
ثالثه��ا: عاقب��ة �لظامل��ني �خل���رص�ن �ملبني 
و�لهزمي��ة على �أي��دي �ملوؤمنني �ل�شادقني، 
طال �لزمان �أو ق���رص؛ فقد خرجت قري�س 
بكربه��ا وخيالئه��ا، )خرجو� م��ن ديارهم 
بط��ر� ورئاء �لنا�س وي�ش��دون عن �شبيل 
�لله، و�لله مبا يعمل��ون حميط(. )و�إذ زين 
له��م �ل�شيط��ان �أعمالهم، وق��ال ال غالب 
لكم �ليوم من �لنا���س(، وكان يف و�شعها 
�أن ترج��ع وال حت��ارب بعد علمه��ا بنجاة 
�لقافل��ة، ولك��ن �أب��ا جهل ق��ال: )و�لله ال 
نرجع حت��ى نِرد ب��در�ً فنقيم فيه��ا ثالثا، 
فننح��ر �جلزور، ونطعم �لطع��ام، ون�شقى 
�خلم��ر، وتعزف علينا �لقي��ان، وت�شمع بنا 
�لع��رب ومب�شرين��ا وجمعنا، ف��ال يز�لون 

يهابوننا �أبد �لده��ر(. فكانت �لد�ئرة على 
�ملتجربي��ن �ملتكربي��ن، ولق��ي �أب��و جهل 
حتف��ه على ي��د غالمني �شغريي��ن: معاٍذ 
ومع��وذ، و�حتّز ر�أ�شه رويع��ي �لغنم عبُد 
�لله ب��ن م�شعود، ولق��ي �شناديد قري�س 
م�شارعه��م: عتبة بن ربيع��ة، و�شيبة بن 
ربيع��ة، و�أمية ب��ن خل��ف، وغريهم حتى 
دفن��و� يف قليب، وخاطبه��م �لنبي �شلى 
�لله عليه و�شلم بقوله: )يا �أهل �لقليب هل 
وجدمت ما وعد ربكم حقا، فاإين وجدت ما 
وع��دين ربي حقا(.  فك��م يف هذ� �لع�رص 
من �أبي جهل، وعتبة، و�شيبة، و�أمية، لعّل 

ماآلهم يكون كماآل �أهل �لقليب.
ر�بعها: �لن�رص له �رصوط؛ فنحن ال ننت�رص 
على �أعد�ئنا بعدة وعتاد –و�إن كان �الأخذ 
باالأ�شب��اب و�جبا، ولك��ن ننت�رص عليهم 
باالإميان �ل�شادق، و�لنية �ل�شاحلة، و�لعمل 

�ل�شال��ح. كان �أهل ب��در ثالثمائة و�أربعة 
ع�رص رج��ال مل يخرجو� �أ�شال بنية �حلرب 
كما ق��ال تع��اىل: )وت��وّدون �أن غري ذ�ت 
�ل�شوكة تك��ون لكم(، ثالثمائ��ة و�أربعة 
ع�رص رجال باأق��د�م حافية، وثي��اب بالية، 
وبط��ون خاوي��ة، ثالثمائ��ة و�أربعة ع�رص 
رج��ال يتعاقب كل ثالثة منهم على بعري، 
حتى ق��ال �مل�رصكون )غّر ه��وؤالء دينهم(، 
�نت���رصو� على �ألف رجل م��ن �مل�رصكني، 
و�أّيده��م �لل��ه باألف من �ملالئك��ة منزلني، 
وم�شّوم��ني، ومردفني، يق��ول ر�شول �لله 
�شل��ى �لله علي��ه و�شل��م ل�شحابته يوم 
بدر: )قومو� �إىل جن��ة عر�شها �ل�شمو�ت 
و�الأر���س(، و�إن �أمتنا �لت��ي تبحث �ليوم 
ع��ن �لن���رص مدع��وة الأن تتخّل���س من 
�لوه��ن، من ح��ب �لدنيا و�لرك��ون �إليها، 
من �ل�شع��ف و�لتخل��ف و�النهز�مية، �إن 
�أمتنا مدعوة الأن ترجع وتوؤوب �إىل دينها. 
ومن �أعظ��م �أ�شباب �لن�رص وحدة �ل�شف، 
وتاآل��ف �لقل��وب، و�ش��الح ذ�ت �لب��ني، 
ال ن���رص م��ع �لفرق��ة و�لتم��زق، ال ن�رص 
مع �لتن��ازع و�الخت��الف، ال ن�رص ونحن 
نتقات��ل، ونتباغ���س، ونتحا�ش��د، وياأكل 
بع�شن��ا بع�ش��ا، )وال تنازع��و� فتف�شلو� 

وتذهب ريحكم(.

�ضــهر رم�ضان هو 
�لفتوحات  �ضــهر 
ك  ر ملعــا � و
يف  �لكــرى 
�لإ�ضــالم،  تاريخ 
�هلل  �أيــام  ومــن 
هذ�  يف  �لعظيمة 
�ل�ضــهر هــو يــوم 
يــوم  �لفرقــان 
بــدر �أول معركة 

يف �لإ�ضالم بني �حلق و�لباطل.
كانــت �لدعوة قبل بدر بالل�ضــان و�لرهان، 
فجــاءت غــزوة بــدر لتحميهــا بال�ضــنان من 
بــدر  قبــل  �جلهــاد  وكان  �ل�ضــيطان،  كيــد 
بالقر�آن فجاءت غزوة بدر لتن�ضــر �لإ�ضالم 
بال�ضلطان، وكانت �لدعوة قبل بدر بالكالم 
فجــاءت غــزوة بــدر لتدفــع عنهــا �لعدو�ن 

باحل�ضام.
�إن غــزوة بــدر هــي �أم �ملعــارك فلولهــا ملــا 
كانت ما بعدها، ولول بدر ما قامت لالإ�ضــالم 
قائمة و�إىل هذ� �ملعنى كان ي�ضري ر�ضول �هلل 
�ضــلى �هلل عليــه و�ضــلم عندما نــادى ربه يف 
�أوج غــزوة بــدر قائال » يــارب �إن تهلك هذه 

�لع�ضابة فلن تعبد يف �لأر�س �أبد� «
لقــد وعــى �مل�ضــلمون �لأو�ئــل درو�ــس بدر، 
ومــا  لالإ�ضــالم،  ن�ضــر�  �إثــر  ن�ضــر�  فحققــو� 
�لبدريــة  �لدرو�ــس  لهــذه  �ليــوم  �أحوجنــا 
و�لعتبار بنتائجها؛ فالتاريخ لي�س �أحد�ثا 
ت�ضرد  ول ق�ض�ضا حتكى فقط؛ بل هو درو�س 
ت�ضتنبط وعر تنفذ على �أر�س �لو�قع، فاإذ� 
ما �أردنا �لتمكني و�لعــودة �إىل �لقيادة فعلينا 
�لأخذ باأ�ضــباب �لن�ضــر و�ضــروطه كمــا �أخذ 
بهــا �لبدريون فن�ضــرهم �هلل. يقــول �لإمام 
حممــد �لب�ضــري �لإبر�هيمي عــن غزوة بدر 
» يف غزوة بــدر مو�قف لالعتبــار و�لإنكار، 
ومو�طــن للتاأمــل و�ل�ضتب�ضــار وقــد تتجلى 
�لعــرة يف بع�ــس �لأزمنة دون بع�ــس، فاإذ� 
وجدت من ي�ضت�ضفها كانت له و�عظا فانتفع 

بها ونفع....«
فعلينــا �أن ننتفع بدرو�س بدر، و�أن نغري من 
و�قعنــا، وناأخذ باأ�ضــباب �لن�ضــر و�لتمكني، 
حتى يغــري �هلل من حالنا �إىل �أح�ضــن حال؛ 
فــاإذ� علمنــا مبــاذ� �نت�ضــرت �لفئــة �لقليلة 
يوم بدر، فعلينا �أن نعلم ملاذ� �نك�ضــرت �لفئة 
�لكثرية من �مل�ضــلمني �ليوم؛ فالبد �أن نعقل 
ونعي وناأخذ �لدرو�س و�لعر وجن�ضــدها يف 

و�قعنا حتى ننت�ضر كما �نت�ضر �لأولون .

يــوم الفــرقــــان

عماد مرايح – ق�صم الدعوة واالإعالم واالت�صال –
    جامعة االأمير عبد القادر للعلوم االإ�صالمية

د.محمد هندو 

غـزوة بدر باالأرقـام
�لتاريخ 17 رم�ضان �ل�ضنة 2 للهجرة؛ �ملو�فق 13 مار�س 624م
عدد �ملقاتلني من �مل�ضلمني: 314 مقاتال، منهم فار�ضان فقط

عدد �ملقاتلني من �مل�ضركني 1000 مقاتل؛ منهم 200 فار�س
�ملهاجريــن، مــن   06 منهــم:  �ضــهيد�؛   14 �مل�ضــلمني:  مــن   �ل�ضــهد�ء 

 و08 من �لأن�ضار
�لقتلى من �مل�ضركني: 70 قتيال

�لأ�ضرى من �مل�ضلمني: 00
�لأ�ضرى من �مل�ضركني 70 �أ�ضري�

تكريـس مبدأ 
الشورى من أهـم 

دروس بـدر
�إن من بني �أهم درو�س غزوة بدر �لكربى؛ 
�إ�شافة �إىل كل ما ذك��ر؛ �أن �حلاكم �مل�شلم 
يف �أي موق��ع كان من مو�ق��ع �مل�شوؤولية 
ال ي�شتغني عن م�ش��ورة عموم �ملو�طنني 
و�أهل �خل��ربة قبل �تخاذ �لقر�ر�ت �لكربى 
يف حي��اة �الأم��ة؛ فهذ� ر�ش��ول �لله �شلى 
�لل��ه عليه و�شلم؛ �أول عمل قام به باملدينة 
��شت�ش��ارة �لنا���س باخل��روج العرت����س 
ع��ري �أبي �شفي��ان. فق��ال: )�أ�ش��ريو� عليَّ 
�أيها �لنا�س(،كم��ا ورد يف �شحيح م�شلم، 
فاأ�ش��ارو� علي��ه بذل��ك، ثم �أخ��ذ مب�شورة 
�حلباب بن �ملنذر فغري خطة �ملعركة ح�شب 
ما ورد يف كتب �ل�شري، ثم ��شت�شارهم بعد 
�ملعركة ب�شاأن �الأ�رصى فقال: )ما ترون يف 
هوؤالء �الأ�ش��ارى(؟.كل هذه �ال�شت�شار�ت 
وه��و ر�ش��ول �لل��ه ليعلم من ياأت��ي بعده 
���رصورة �ل�شورى لتحقي��ق كل �نت�شار 
وكل جن��اح يف �لدني��ا و�الآخ��رة؛ بخالف 
�ال�شتب��د�د بالر�أي �ل��ذي يف�شي للهالك 

و�خل�رص�ن 
ع/خ

 ،1936 �شن��ة  يناي��ر   19 يف 
قامت �لتلميذة “فيلي�س؛ وهي 
�ل�شاد�س  �ل�ش��ف  طفل��ة يف 
“�الأحد”  �البتد�ئ��ي مبدر�ش��ة 
يف نيوي��ورك، بكتابة ر�شالة 
�إىل �لعامل �ل�شه��ري �آين�شتاين 
يف مدينة برين�شتون بت�شجيع 
م��ن ُمعلمته��ا وبالنياب��ة عن 
ح�ش��ة �لدي��ن يف �ملدر�ش��ة، 
“ه��ل ي�شلي  ت�شاأل��ه فيه��ا: 
�لعلم��اء؟ و�إذ� كانو� ي�شلون، 
فما �لذي ي�شلون من �أجله؟”. 
وق��د رد “�آين�شتاي��ن” عل��ى 

ر�شالة �لطفلة يف 24 يناير من ذ�ت �لعام، �أي بعد �أ�شبوع 
فقط جاءت ر�شالة �لطفلة فيلي�س على �لنحو �لتايل: نقال 
ع��ن موقع �إ�شالم �أونالي��ن )عزيزي �لدكت��ور �آين�شتاين، 
طرحن��ا يف ح�شة �لدين �ملدر�شي��ة ليوم �الأحد �شوؤ�ال: هل 
ي�شل��ي �لعلم��اء؟. وقد بد�أ �الأمر عند �ش��وؤ�ل �أحدهم ما �إذ� 
كان با�شتطاعتنا �أن نوؤم��ن بالعلم و�لدين يف �لوقت ذ�ته.
نحن نكتب �الآن لعدة علماء و�أ�شخا�س مهمني يف حماولة 
منا للح�شول على جو�ب �شاف ل�شوؤ�لنا. نحن �شيكون لنا 
�رصف كبري يف حال �أجبتنا عن �شوؤ�لنا: هل ي�شلي �لعلماء؟ 
و�إذ� كانو� ي�شلون، فم��ا �لذي ي�شلون من �أجله؟ نحن يف 
�ل�شف �ل�شاد�س، �ش��ف �الآن�شة “�إلي�س”. لك كل �حرت�م، 

فيلي�س.(
وق��د ج��اء رد “�آين�شتاي��ن” يف 24 يناي��ر 
عزيزت��ي  �لت��ايل:  �لنح��و  1936عل��ى 
فيلي�س حاولت �لرد على �شوؤ�لك بب�شاطة 
بق��در م��ا �أ�شتطي��ع. وه��اك ردي: ي�شتند 
�لبح��ث �لعلمي على فك��رة �أن كل �شيء 
يح��دث حمك��وم بقو�نني �لطبيع��ة، وهذ� 
ينطب��ق بالتايل على �أفع��ال �لب�رص. ولهذ� 
�ل�شب��ب، �شوف يكون م��ن �ل�شعب على 
�لباح��ث �لعلمي �أن ميي��ل �إىل �العتقاد باأن 
�حل��و�دث ميكن �أن تتاأث��ر بال�شالة، �أي عن 
طريق رغبة موجهة �إىل كائن خارق. ومع 
ذلك، يجب �أن نعرتف باأن معرفتنا �لفعلية 
به��ذه �لقو�نني ما ز�لت ناق�شة وجمز�أة، بحيث �أن �العتقاد 
بالقو�نني �ل�شاملة �الأ�شا�شية يف �لطبيعة ي�شتند �أي�شا يف 
�لو�قع على نوع من �الإميان. هذ� �الإميان – على حد �شو�ء – 
مربر حتى �الآن �إىل حد كبري بنجاح �لبحث �لعلمي. لكن، 
م��ن جهة �أخرى، كل �شخ�س منغم���س يف متابعة �لبحث 
�لعلمي ب�شكل ج��دي، يغدو مقتنعا باأن ثمة روحا تتجلى 
يف قو�ن��ني �لك��ون، ه��ي روح تفوق ب�ش��كل كبري روح 
�الإن�شان، ونحن بقدر�تنا �ملتو��شعة يجب �أن ن�شعر �أمامها 
بال�شاآلة. وبهذ� �ل�شكل، فاإن متابعة �لبحث �لعلمي تقودنا 
�إىل �شع��ور ديني م��ن نوع خا�س؛ �شعور ه��و يف �لو�قع 

خمتلف متاما عن تدين �أي �شخ�س �أكرث �شذ�جة(..
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»ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض«
طلب عروض وطين مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا رقم 03 / 2021

اقتناء جتهيزات مجاعية

تودع �لعرو�ض بالعنو�ن �لمذكور �أعاله.
�لأج��ل �لممن��وح لتح�شير �لعرو�ض مح��دد بع�شرون )20(  يوما  �إعتب��ار� من تاريخ �أول ن�شر له��ذ� �لإعالن في �لن�شرة 
�لر�شمي��ة ل�شفقات �لمتعامل �لعموم��ي �أو �ل�شحافة �أو في بو�بة �ل�شفقات �لعمومية،  ي��وم �إيد�ع �لعرو�ض يو�فق �آخر 
ي��وم لتح�شي��ر �لعرو�ض. و�إذ� �شادف هذ� �ليوم يوم عطلة �أو يوم ر�حة قانونية، فاإن مدة تح�شير �لعرو�ض تمدد �إلى غاية 

يوم �لعمل �لمو�لي.
�ليوم �لأخير لإيد�ع �لعرو�ض مو�فق لآخر يوم لمدة تح�شير �لعرو�ض من  �ل�شاعة  08 �شاعة و 00 دقيقة �إلى 13 �شاعة 

و 30 دقيقة.
يعق��د �جتم��اع لجنة فتح �لأظرفة ف��ي �ليوم �لمو�فق لتاريخ �أخر �أجل لتح�شير �لعرو�ض عل��ى �ل�شاعة   13 �شاعة  و 30 
دقيق��ة.  و�إذ� �ش��ادف ه��ذ� �ليوم يوم عطل��ة �أو يوم ر�حة قانونية، فاإن م��دة تح�شير �لعرو�ض تمدد �إل��ى غاية يوم �لعمل 

�لمو�لي.
�لعرو�ض تبقى �شالحة لمدة ت�شاوي مدةتح�شير �لعرو�ض ز�ئد ثالثة )03( �أ�شهر �إبتد�ء من تاريخ فتح �لأظرفة.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية 
�لديو�ن �لعمومي للمح�ضر �لق�ضائي 

�لأ�ضتاذ عزوز �ضفيق 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة �ضريانة 

�خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء باتنة 
�لكائن مكتبه بـ نهج 20 �أوت 1955 �ضريانة 

هاتف رقم 033.26.54.61
اعالن عن جل�ضة  ح�ضور البيع باملزاد العلني

املواد  749، 750 ، 754 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ عزوز �ضفيق مح�ضر ق�ضائي لدى محكمة �ضريانة مجل�س ق�ضاء باتنة
الموقع اأدناه الكائن مكتبه بـ: نهج 20 اأوت  1955 - �ضريانة -

بطلب من ال�ضيد)ة(: بن يحي عمار القائم في حق المحجور عليه بن يحي حفيظ
العنوان بـ: حي ال�ضعبة بلدية وادي ال�ضعبة باتنة

بناء على رخ�ضة بالت�ضرف في اأموال قا�ضر ال�ضادر عن رئي�س ق�ضم �ضوؤون الأ�ضرة لمحكمة 
باتنة بتاريخ: 20/09/14 رقم: 2020/337.

-بناء على اأمر بتحديد جل�ضة البيع بالمزاد العلني ال�ضادر عن رئي�س محكمة: باتنة، تحت رقم: 
20/599، موؤرخ في: 2021/04/14

بناءا على المواد 411-412-406-416-740-741 من قانون الجراءات المدنية والإدارية.
نحــن الأ�ضتاذ/ عزوز �ضفيق مح�ضر ق�ضائــي لدى محكمة �ضريانة، مجل�س ق�ضاء باتنة، نعلن 
اأنــه قد تم تحديد جل�ضة البيــع لمناب القا�ضرين المذكورتين اأعاله فــي العقار المبين بقاعة 
الجل�ضات للبيوع العقاري بمحكمة: باتنة وهذا يوم 2021/05/18 على ال�ضاعة الحادية ع�ضر 

والن�ضف )11.30( �ضباحا.
للعقــار التالي: �ضكن كائن ببلديــة وادي ال�ضعبة )دائرة وولية باتنة( بالمكان الم�ضمى طريق 
حملــة ال�ضطر الثالث - عمارة 01 - الطابق الأول ايمن الح�ضة رقم 03 - مجموعة ملكية 43 
الق�ضــم 23  تحتوي علــى مدخل وبهو وقاعــة ا�ضتقبال وغرفتين ومطبــخ وحمام ومرحا�س 

ومجفف و�ضرفة.
تم تحديد ال�ضعر الفتتاحي للعقار مقدرة بـ: بالأرقام 4.550.000.00 دج

بالحروف: )اأربعة ماليين وخم�ضمائة وخم�ضون األف دينار جزائري(
�ضــروط البيع: اإ�ضافة اإلــى ال�ضروط المذكورة فــي دفتر ال�ضروط فاإن الرا�ضــي عليه المزاد 

يتحمل جميع الم�ضاريف.
لمزيــد من المعلومــات الإطالع على دفتر ال�ضــروط وذلك بالإت�ضال بكتابــة ال�ضبط لدى 

محكمة باتنة، اأو بمقر مكتب الأ�ضتاذ .
مع كافة التحفظات

واإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر اأعاله عن طريق التعليق الكل طبقا للقانون.
المح�ضر الق�ضائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية ميلة / د�ئرة بوحامت / بلدية بوحامت

مكتب �لنتخابات و�جلمعيات
�لرقم 2021/02

منوذج ا�ضهاري لتجديد الهيئة التنفيذية
طبقــا لأحــكام القانون رقم 06/12 المــوؤرخ في 12 جانفــي 2012 المتعلق بالجمعيات 

ل �ضيما المادة 18 منه.
لقــد تم هذا اليــوم : 20 افريل 2021 تجديد الهيئة القيادية للجمعية المحلية ذات الطابع 

الريا�ضي
)C.S.F.B.B( الم�ضماة: النادي الريا�ضي الهاوي �ضامل الريا�ضة لكرة القدم بلدية بوحاتم

المعتمدة تحت رقم 278 بتاريخ 2013/06/17
الرئي�س: بوغلوم �ضليم

المقر: دار ال�ضباب �ضابقا بلدية بوحاتم
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية ق�ضنطينة / د�ئرة �خلروب / بلدية �خلروب

م�ضلحة �لتنظيم و�ل�ضوؤون �لعامة / مكتب �جلمعيات

جتديد الهيئة التنفيذية
طبقــا لأحــكام القانون رقــم 06/12 الموؤرخ فــي 12 ينايــر 2012 المتعلق 
بالجمعيــات، ل �ضيما المادة 18 الفقــرة الثانية لقد تم تجديد الهياأة التنفيذية 

للجمعية الم�ضماة:
جمعية الحرية

الم�ضجلة تحت رقم: 01 بتاريخ: 2015/01/12
الكائن مقرها: حي 750 م�ضكن - �ضالح دراجي

يتراأ�ضها ال�ضيد: حنا�س ح�ضان، الذي تنتهي عهدته  بتاريخ: 2025/04/11
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
جمل�س ق�ضاء ق�ضنطينة / حمكمة ق�ضنطينة / مكتب �لرئي�س

رقم �لرتتيب: 21/1201

اإذن بالن�ضر يف جريدة يومية وطنية
نحن عرعار �ضكري رئي�س محكمة ق�ضنطينة

بعــد الإطــالع على طلــب  ال�ضيد)ة(: دليمــي يزيد ال�ضاكــن بابن زياد نهــج وارث ح�ضين 
ق�ضنطينة بوا�ضطة الأ�ضتاذ بوقبرين ريا�س مح�ضر ق�ضائي لدى محكمة الخروب

المودع بتاريخ: 2021/04/21
المت�ضمن: اإذن بالن�ضر في جريدة يومية وطنية

- بعــد الإطالع على العري�ضة المقدمة من طرف الطالب: دليمــي يزيد، بوا�ضطة الأ�ضتاذ/ 
بوقبريــن ريا�ــس مح�ضــر ق�ضائي  بمحكمــة الخروب، دائــرة اخت�ضا�ــس مجل�س ق�ضاء 
ق�ضنطينة، والمت�ضمنة ن�ضر م�ضمون مح�ضر  تكليف بالوفاء لل�ضيد: دليمي �ضالح ال�ضاكن 

بـ: ابن زياد قرية الغريب - ولية ق�ضنطينة.
- بعــد الإطالع على الحكم ال�ضادر بتاريخ: 27/09/2020 عن محكمة: ق�ضنطينة، الق�ضم: 
المدني،  جــدول رقــم: 01179/2020، فهر�س رقــم: 04558/2020، والممهور بال�ضيغة 
التنفيذيــة بتاريخ: 15/11/2020، تحت رقــم: 2280/2020، والقا�ضي في منطوقه: "... - 
الزام المدعى عليه بدفع مبلغ  1.150.000 دج )مليون ومائة وخم�ضين الف دينار جزائري( 
للمدعي قيمة الدين المترتب في ذمته، ومبلغ قدره 30000 دج )ثالثين الف دينار( تعوي�ضا 

عن ال�ضرر..."
- بنــاء  على محا�ضــر التكليف بالوفاء، تبليــغ ال�ضند التنفيذي المحــرر طبقا لمقت�ضيات 
المادتيــن: 612، 613  مــن قانون الجــراءات المدنيــة والإدارية بتاريــخ: 18/02/2020، 
والمبلــغ عــن طريــق البريــد الم�ضمــن الو�ضــول  بتاريــخ: 01/04/2021، تحــت رقــم 
005320854 وكذا عن طريق التعليق بمحكمة ق�ضنطينة بتاريخ: 10/03/2021 والتعليق 

ببلدية ابن زياد بتاريخ 22/03/2021.
لل�ضيد: دليمي �ضالح

ال�ضاكن بـ: ابن زياد قرية الغريب - ولية ق�ضنطينة
-بعد الطالع على مقت�ضيات المادة: 412 من قانون الجراءات المدنية والدارية.

وعليه
 ناأذن لالأ�ضتاذ/ بوقبرين ريا�س، مح�ضر ق�ضائي بمحكمة الخروب دائرة اخت�ضا�س مجل�س 
ق�ضاء ق�ضنطينة،  بن�ضر م�ضمون مح�ضر تكليف بالوفاء في مواجهة دليمي �ضالح ال�ضاكن 

بـ: ابن زياد قرية الغريب - ولية  ق�ضنطينة، في جريدة يومية وطنية على نفقة الطالب.
ق�ضنطينة في: 21 اأفريل 2021
رئي�س المحكمة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية �أم �لبو�قي / د�ئرة �أم �لبو�قي / بلدية �أم �لبو�قي

مديرية �لإد�رة �لعامة و�ملالية / مكتب �لفالحة
�لرقم: .... /2021

�ضهادة خا�ضة بحيازة قطعة اأر�س ل�ضكن ريفي
ي�ضهــد رئي�س المجل�س ال�ضعبــي البلدي لبلدية اأم البواقــي  باأنه نظرا لغياب 
وثائــق اإثبات  حيازة  عقــار ريفي وعليه وبعد الإطالع علــى �ضهادة ال�ضهود 

الآتية اأ�ضماءهم:
ال�ضاهد الأول:  ال�ضيد/ ع�ضي�س اأرهوني  ابن عثمان وعجمي وردة

المولود بتاريخ: 1954/08/22   بـ: اأم البواقي 
الحامل: ر.�س رقم: 001557   ال�ضادرة بتاريخ: 2017/01/18 

عن دائرة: اأم البواقي
ال�ضاهد الثاني: ال�ضيد/ ع�ضي�س ه�ضام  ابن: عا�ضور ومالكي فوزية

المولود بتاريخ: 1989/12/05  بـ: اأم البواقي 
الحامل: ر.�س  رقم: A00934328  ال�ضادرة بتاريخ: 2020/09/23 

عن دائرة: اأم البواقي 
ي�ضهــد بمعرفته ال�ضخ�ضيــة لل�ضيد: ع�ضي�ــس عرجونة   ويوؤكد بــاأن القطعة 

الواقعة بم�ضتة الع�ضكرية  
مقترحــة لتوطيــن م�ضكن في اإطار البنــاء الريفي والمدعم مــن طرف الدولة 

وقريبة  من خط الكهرباء.
في حيازة ال�ضيد/ ع�ضي�س عرجونة 

ابن: عثمان  وابن:  عابد ثلجة 
المولود بتاريخ: 1946/08/29 بـ: اأم البواقي.

الحدود: من ال�ضمال: اأر�س فالحية  من الجنوب: م�ضتودع   من ال�ضرق: اأر�س 
فالحية   من الغرب: بئر فالحي.

اأم�ضيت هذه ال�ضهادة بعد ت�ضريــح المعني واإم�ضاء وب�ضمة ال�ضهود لالإدلء 
بها في حدود ما ي�ضمح به القانون ويتحمل ثالثتهم كل م�ضوؤولية هذه ال�ضهادة
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
جمل�س ق�ضاء ب�ضكرة

حمكمة ب�ضكرة
�لق�ضم �ضوؤون �لأ�ضرة

رقم �جلدول: 20/03220
رقم �لفهر�س: 21/01001
تاريخ �حلكم: 21/03/24

بني/ قويدر زبيدة
وبني / حفيظ مر�د

وكيل �جلمهورية لدى حمكمة ب�ضكرة

حكــــم باحلــــجر
حكمت المحكمة حال ف�ضلها في ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا، ابتدائيا، 

ح�ضوريا:
في ال�ضكل: قبول الدعوى

في المو�ضوع:
1/ اعتمــاد تقرير الخبرة المنجزة من قبــل الخبير بوقزاطة بن �ضالح 
ن�ضيرة المودعة بتاريخ 02-02-2021 تحت رقم الفهر�س 2021-70 
وبالنتيجة افتتاح التقديــم على المدعى عليه حفيظ مراد المولود في 
31-08-1989 بب�ضكــرة ابن يو�ضف وقويدر زوبيدة، ومن ثم الحجر 
عليه وتعيين المدعية قويدر زبيــدة المولودة بتاريخ 1959-07-02 
ببــرج بن عــزوز ولية ب�ضكــرة ابنة رابــح، وحدود خ�ضــرة ب�ضفتها 
والــدة المحجور عليه مقدما عليه لتتولى رعايته والقيام مقامه بكافة 

�ضوؤونه الدارية والقانونية والمالية وت�ضيير جميع ت�ضرفاته.
الرئي�س)ة(                            اأمين ال�ضبط

Décision
 «Par décision N°174 du 
13 Avril 2021 du Ministère 
de l’Energie et des Mines, 
un agrément définitif  
portant prorogation de 
délais de l’autorisation 
d’exercice de l’activité de 
stockage et de distribution 
de gros de lubrifiants, a 
été accordé à M.TAMEUR 
SAID, sise à la Commune 
de AIN TOUTA,  Wilaya 
de BATNA conformément 
aux dispositions du décret 
exécutif  13-176 du 30 Avril 
2013».

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية 
�لديو�ن �لعمومي للمح�ضر �لق�ضائي 

�لأ�ضتاذ عزوز �ضفيق 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة �ضريانة 

�خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء باتنة 
�لكائن مكتبه بـ نهج حي مولود حب�ضي بجانب �لمن �حل�ضري �ضريانة

هاتف رقم 033.26.54.61

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
املادة 412، 612، 625، 613 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ عزوز �ضفيق مح�ضر ق�ضائي لدى محكمة �ضريانة مجل�س ق�ضاء باتنة  الموقع اأدناه. 
الكائن مكتبه حي مولود حب�ضي بجانب المن الح�ضري �ضريانة. 

بطلب من ال�ضيد)ة(: دوادي عبد المنعم بن لح�ضن.
العنوان بـ: نهج ب �س عمارة 01 حي ك�ضيدة باتنة.

ـ بعد الطالع على المواد 412، 612، 613، 625 من قانون ا لإجراءات المدنية و الإدارية. 
ـ بناء على ال�ضند  التنفيذي لعقد اقرار بدين المحرر بتاريخ 19/02/21 عدد 19/103 اأمام ال�ضتاذ)ة(: �ضالح معو�ضي موثق بباتنة.

- حيــث لــم نتمكن من مخاطبــة المعنيين واخرها بتاريــخ 2020/11/25 فتم ار�ضال التبليــغ عن طريق البريــد الم�ضمن مع ال�ضعار 
بال�ضتالم �ضمن ظرف مو�ضى به غير اأن الإر�ضالية رجعت بدون جدوى.

ـ بنــاء على محا�ضر تبليغ ال�ضنــد التنفيذي المر�ضلة للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضــام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت 
ابنة عي�ضى عن طريق  البريد  بتاريخ 2020/11/25.

ـ بنــاء على محا�ضــر التكليف بالوفاء المر�ضلة للمنفذ �ضدهــم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابنــاء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة 
عي�ضى عن طريق البريد  بتاريخ 2020/11/25.

ـ بنــاء على محا�ضر تبليغ التكليف بالوفــاء  المر�ضلة  للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت 
ابنة عي�ضى عن طريق البريد  بتاريخ 2020/11/25.

ـ بناء على محا�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي  المبلغ  �ضدهما مباركي هي�ضام ومباركي فرحات   بتاريخ  2020/12/01.
ـ بناء على محا�ضر التكليف بالوفاء  المبلغ  �ضدهما مباركي هي�ضام ومباركي فرحات   بتاريخ  2020/12/01.

ـ بناء على محا�ضر تبليغ التكليف بالوفاء المبلغ  للمنفذ  �ضده مباركي هي�ضام ومباركي فرحات   بتاريخ  2020/12/01.
ـ بناء على محا�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي  المبلغة للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة 

عي�ضى عن طريق التعليق بلوحة اعالنات المحكمة بتاريخ   2020/12/10.
ـ بناء على محا�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي  المبلغة  للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة 

عي�ضى عن طريق التعليق بلوحة اعالنات البلدية بتاريخ:   2020/12/31.
ـ بنــاء علــى محا�ضر   التكليف بالوفاء المبلغة للمنفــذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابنــاء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة 

عي�ضى  عن طريق التعليق بلوحة اعالنات المحكمة  بتاريخ: 2020/12/10.
ـ بنــاء علــى محا�ضر  التكليف بالوفــاء  المبلغة  للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابنــاء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة 

عي�ضى عن طريق التعليق بلوحة اعالنات  البلدية  بتاريخ 2020/12/31.
ـ بنــاء علــى محا�ضر تبليغ  التكليف بالوفاء  المبلغة  للمنفذ �ضدهم مباركــي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت 

ابنة عي�ضى عن طريق التعليق بلوحة اعالنات  المحكمة   بتاريخ 2020/12/10.
ـ بنــاء على محا�ضر  تبليــغ  التكليف بالوفاء  المبلغة  للمنفذ �ضدهم مباركي )�ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت 

ابنة عي�ضى   عن طريق التعليق بلوحة اعالنات  البلدية  بتاريخ 2020/12/31.
ـ بناءا على  اإذن بالن�ضر ال�ضادر عن رئي�س محكمة باتنة   بتاريخ: 2021/04/04 رقم: 21/552.

-نبلغ و نكلف ال�ضيد)ة(: مباركي )هي�ضام، فرحات، �ضعاد، دلل، فريد، ح�ضام( ابناء ال�ضعيد، نا�ضري  ياقوت ابنة عي�ضى
العنوان بـ: عيون الع�ضافير باتنة.

بتنفيذ/ محتوى ال�ضند التنفيذي المذكور اأعاله و الت�ضال بمكتبنا و دفع الم�ضاريف التالية مقابل و�ضل على الآداء المبالغ التالية: 
-مبلغ: 4.200.000.00 دج، مبلغ الدين:  بال�ضافة الى م�ضاريف التنفيذ الختياري وكذا الحقوق التنا�ضبية.

لذا يكون المبلغ الجمالي الواجب دفعه: هو: - بالأرقام: 4.392.546.00 دج.
بالأحرف: )اربعة ماليين وثالثمائة وت�ضعون األف وخم�ضمائة و�ضتة واأربعون  دينار جزائري(

و نبهناه: باأن له مهلة خم�ضة ع�ضر يوما )15( للوفاء ت�ضري من تاريخ ن�ضر هذا المح�ضر و اإل نفذ عليه  جبرا بكافة الطرق القانونية. 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و ن�ضرنا ن�ضخة من هذا المح�ضر في الجريدة  اليومية الوطنية الكل طبقا للقانون. 
المح�ضر الق�ضائي

اإعالن عن حجر
حكمــت محكمة جيجــل بتاريــخ 21/04/19 
ورقــم   21/00463 الجــدول:  رقــم  تحــت 
الفهر�ــس: 21/00737 حال ف�ضلها في ق�ضايا 
�ضوؤون الأ�ضرة علنيا في اأول درجة وح�ضوريا.

في ال�ضكل: قبول الدعوى
في المو�ضوع: الق�ضاء باعتماد الخبرة المنجزة 
من طــرف الخبير الطبي ينون محمد المودعة 
باأمانة �ضبط المحكمة بتاريخ: 2021/03/28 
تحــت رقــم 146/2021 وبالنتيجــة الق�ضــاء 
بتوقيــع الحجــر  علــى المدعى عليــه حراث 
علي ابن محمد ودربال حــدة المولود بتاريخ: 
المدعي  2001/12/03 بجيجل وتعيين والده 
حــراث محمــد مقدما عليــه للقيــام ب�ضوؤونه 
المالية وتمثيله اأمام مختلف الهيئات الدارية 

والق�ضائية بما ي�ضمح به القانون.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
جمل�س ق�ضاء �ضكيكدة

حمكمة �حلرو�س
�لق�ضم �ضوؤون �لأ�ضرة

رقم �جلدول: 21/00357
رقم �لفهر�س: 21/00530
تاريخ �حلكم: 21/04/15

بني/ �ور��ضي نورة �أرملة زر�د حممد
وبني/ زر�د يو�ضف �إ�ضالم بن  حممد

وكيل �جلمهورية لدى حمكمة �حلرو�س

حكــــم باحلجــــر
حكمت المحكمة حــال ف�ضلها في ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة 

علنيا ابتدائيا ح�ضوريا لالأطراف:
في ال�ضكل: قبول الدعوى

في المو�ضــوع: اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة 
الطبيبــة بلقا�ضم جفــال مريم المودعة لــدى اأمانة �ضبط 
المحكمة بتاريخ: 2021/04/06 تحت رقم 2021/3472 
وبح�ضبهــا الحكــم بالحجــر علــى المدعــى عليــه زراد 
يو�ضف اإ�ضالم بن محمــد واأورا�ضي نورة المولود بتاريخ 
2000/12/12 بالحرو�ــس وتعيين اأمــه المدعية اأورا�ضي 

نورة مقدما عليه لرعايته وتولي �ضوؤونه.
الرئي�س)ة(                           اأمين ال�ضبط

رقم �جلدول: 12/06063
رقم �لفهر�س: 13/00602

حكم باحلجر
حكمــت محكمة �ضطيف حال ف�ضلها فــي ق�ضايا �ضوؤون 

الأ�ضرة علنيا، ح�ضوريا، ابتدائيا:
فــي ال�ضكل: بقبــول اعادة ال�ضير في الدعــوى بعد انجاز 

الخبرة �ضكال
وفي المو�ضوع:

افراغــا للحكم ال�ضــادر عن محكمة الحــال قبل الف�ضل 
فــي المو�ضوع بتاريــخ 31/05/2012 تحت  رقم فهر�س 
02854/12، الم�ضادقــة علــى تقريــر الخبــرة الطبيــة 
المنجزة من طــرف الخبير "مو�ضي يا�ضين" المخت�س في 
الأمرا�س العقليــة بالموؤ�ض�ضة ال�ضت�ضفائية المتخ�ض�ضة 
فــي الأمرا�ــس العقليــة بعين عبا�ضــة والمودعــة باأمانة 
�ضبــط المحكمة بتاريــخ 23/07/2012 تحت رقم 639، 
ومن ثم الق�ضاء بتوقيــع الحجر على المرجع �ضده �ضايح 
لخ�ضر بن العربي المولود بتاريخ 25/03/1950 وتعيين 
المرجعــة بــكاي زوينة بنــت اأحمد مقدما عليــه لرعايته 
وت�ضييــر �ضوؤونه الداريــة والمدنية في اإطار ما ي�ضمح به 

القانون الى غاية زوال �ضبب حجره.
الرئي�س)ة(                                  اأمين ال�ضبط

مكتب �لأ�ضتاذة: بن �ضتاح عديلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة �خت�ضا�س حمكمة و�دي �لزناتي

�لكائن بحي �حلد�ئق �ملجمع �لد�ري
�لهاتف 037.28.30.37

 ن�ضر م�ضمون تبليغ اأمر باحلجر التنفيذي على املنقوالت
 يف جريدة يومية وطنية

املادة 412 فقرة 4 من قانون االجراءات املدنية واالدارية
-نحــن الموقع اأدناه الأ�ضتاذة/ بن �ضتاح عديلة مح�ضرة ق�ضائية معتمدة  لدى دائرة اخت�ضا�س محكمة وادي  

الزناتي والكائن مقر مكتبنا بحي الحدائق المجمع الداري.
بنــاء على طلب ال�ضندوق الوطني للتوفير والحتيــاط بنك المديرية الجهوية ممثل من طرف مديره الكائن 

ب 06 نهج ح�ضين �ضاو�س عز الدين بو�ضيجور عنابة.
- بنــاءا على الحكم ال�ضادر عن محكمــة واد الزناتي الق�ضم المدني بتاريخ 09/03/30 تحت رقم 08/0483 

من  الفهر�س رقم 09/0295 والممهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2019/02/20 تحت رقم 2020/107
بناءا على المادة 612 من قانون الجراءات المدنية والدارية.

قمنا بتبليغ ال�ضيد: بلعابد نا�ضر بن عي�ضى ال�ضاكن �ضيدي معا�س تاملوكة
بما ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي الم�ضار اليه اأعاله واعلمناه اأنه ملزم باأدائه المبالغ التالية:

- مبلغ 841.370.28 دج ثمانمائة وواحد  واأربعون األف وثالثمائة و�ضبعون دينار جزائري وثمانية وع�ضرون 
�ضنتيما خالل 15 يوما.

- بنــاء علــى  الذن باإجراء  ن�ضر م�ضمــون التبليغ الر�ضمي في جريدة يومية ال�ضــادر بتاريخ 2021/02/08 
تحت رقم 21/44 فهر�س 21/78.

*بناء على ن�ضر م�ضمون التكليف بالوفاء في جريدة الن�ضر اليومية بتاريخ 2021/02/25
*بناء على مح�ضر امتناع عن الدفع الموؤرخ في 2021/03/21

*بنــاء على الأمــر بالحجز التنفيذي ال�ضادر عــن رئي�س محكمة وادي الزناتي بتاريــخ 2021/03/23 تحت 
رقــم 2021/25 والمت�ضمن مايلي: الإذن لالأ�ضتاذة: بــن �ضتاح عديلة مح�ضرة ق�ضائية لدى دائرة اخت�ضا�س 
محكمــة وادي الزناتــي بالنتقال الى مقر المحجــوز عليه ال�ضيد: بلعابد نا�ضر بــن عي�ضى ال�ضاكن ب�ضيدي 
معا�ــس تاملوكة وهذا لأجل اجراء حجز تنفيذي علــى الأمو ال المنقولة التي بحوزته وذلك في حدود المبلغ 
المحــدد بمح�ضر التكليف بالوفاء والمقدر ب 841.370.28 دج بال�ضافــة الى م�ضاريف الحجز والبيع ان 

الى الأمر الى ذلك مع القول بالرجوع الينا في حالة ا�ضكال.
*بناء على مح�ضر تبليغ اأمر بالحجز التنفيذي على المنقولت الموؤرخ في 2021/04/05

*بناء على ار�ضال مح�ضر تبليغ الأمر بالحجر التنفيذي عن طريق البريد بوا�ضطة ر�ضالة م�ضمونة الو�ضول 
مع ال�ضعار بال�ضتالم بتاريخ 2021/04/10 تحت رقم 00193016624

*بناء على تبليغ اأمر بالحجز التنفيذي على المنقولت عن طريق التعليق المحكمة بتاريخ 2021/04/13
*بناء على تبليغ اأمر بالحجز التنفيذي على المنقولت عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2021/04/11

*بنــاء علــى اذن بن�ضر م�ضمون تبليغ اأمر بالحجــز التنفيذي على المنقولت في جريــدة يومية ال�ضادر عن 
رئي�س محكمة واد الزناتي بتاريخ 2021/04/19 تحت رقم 21/99 حررنا المح�ضر الحالي وبلغناه المطلوب 

عن طريق الن�ضر بجريدة يومية وطنية طبقا لمقت�ضيات المادة 412 من ق اإ م اإ الكل وفقا للقانون.
المح�ضرة الق�ضائية
بن �ضتاح عديلة

   �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية 
 وز�رة �لعدل

�لديو�ن �لعمومي للمح�ضر �لق�ضائي
مكتب �لأ�ضتاذ بن جحي�س خمي�ضي

حم�ضر ق�ضـائـي
نهج عمار �ضليماين رقم:22/قاملة

�لهاتف/�لفاك�س: 15.10.68 )037(
رقم �ملحمول:03 54 58 0663

 حم�ضـــــــر تكليـــــف بالوفــــــــاء عن طريـــــق الن�ضــــــــر
طبقا  للمواد 406 ، 407 ، 412 من قانون االجراءات املدنية و االدارية

 بتاريخ ال�ضابع و الع�ضرين من �ضهر افريل �ضنة الفين و واحد و ع�ضــرون ) 27 /2021/04  ( .
نحن الأ�ضتاذ بن جحي�س خمي�ضي مح�ضر ق�ضائي بدائرة اخت�ضا�س مجل�س ق�ضاء قالمة .

الكائن مقر مكتبنا بنهج عمار �ضليماني رقم:22،الطابق الثاني/قالمة.
-بطلب من: خالدية ن�ضر الدين .

-العنوان ب: رقم 08 �ضاحة بن بادي�س بلدية ال�ضراقة ولية الجزائر.
 بنــاءا علــى الن�ضخة التنفيذية لعقــد الوديعة  ال�ضادر عن مكتب ال�ضركــة المدنية المهنية للتوثيق بمحكمــة ال�ضراقة مجل�س ق�ضاء 
تيبــازة لال�ضتاذيــن  ف�ضالــة عبد القادر وجربــاع علي  ،  بتاريــخ : 2020/08/09  تحت رقــم : 2020/324 من الفهر�ــس ، الممهور 

بال�ضيغة التنفيذية .
بناءا على ار�ضال مح�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي ومح�ضر التكليف بالوفاء  ومح�ضر تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق البريد الم�ضمون 

الو�ضول مقابل و�ضل يحمل الرقم : 00131948424 بتاريخ :  2021/03/03 . 
بنــاءا علــى مح�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اعالنات بلدية قالمة الموؤرخ في : 2021/04/08 وبلوحة اعالنات 

محكمة قالمة  بتاريخ : 2021/04/13 والموجه الى : ظافري فاتح .
بناءا على مح�ضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات بلدية قالمة الموؤرخ في : 2021/04/08 وبلوحة اعالنات محكمة 

قالمة  بتاريخ : 2021/04/13 والموجه الى : ظافري فاتح  و الذي كلف من خالله  بالوفاء بالمبالغ التالية:
-مبلغ : 3.000.000.00 دج قيمة الوديعة  .

مبلــغ: 7.398.00 دج م�ضاريــف تنفيذية " 2024 دج عن تبليغ ال�ضند التنفيذي1875+ دج عن التكليف بالوفاء1624+ دج  عن تبليغ 
التكليف بالوفاء1875+ دج عن ماأل التنفيذ (.   

-مبلغ:  132.000.00 دج  حق تنا�ضبي للمح�ضر الق�ضائي.
المجموع: 3.139.398.00 دج " ثالثة ماليين ومائة وت�ضعة وثالثون الف وثالثمائة وثمانية وت�ضعون دينار جزائري".

بنــاءا علــى مح�ضر تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات بلدية قالمة الموؤرخ في : 2021/04/08 وبلوحة اعالنات 
محكمة قالمة  بتاريخ : 2021/04/13 والموجه الى: ظافري فاتح.

-بناءا على الذن بالن�ضر ال�ضادر عن مكتب رئي�س محكمة قالمة بتاريخ: 2021/04/22 تحت رقم: 2021/537 و الذي ق�ضى بما يلي:
" نــاذن للمح�ضــر الق�ضائي بن جحي�س خمي�ضي بن�ضر م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمــي لمح�ضر التكليف بالوفاء ل�ضالح خالدية ن�ضر 

الدين �ضد / ظافري فاتح بجريدةة يومية وطنية ، طبقا للمادة 412 من قانون الجراءات المدنية و الدارية.
 والقول بالرجوع الينا في حالة وجود اي ا�ضكال . 

بلغنــا نحــن ال�ضتاذ بن جحي�س خمي�ضي المح�ضر الق�ضائي بقالمة عن طريق الن�ضــر بالجريدة ال�ضيد: ظافري فاتح بم�ضمون مح�ضر 
التكليــف بالوفــاء  المذكور اعاله  تنفيذا لعقد الوديعة  ال�ضادر عن مكتب ال�ضركة المدنية المهنية للتوثيق بمحكمة ال�ضراقة مجل�س 
ق�ضــاء تيبــازة لال�ضتاذين  ف�ضالة عبد القادر وجرباع علي،  بتاريخ : 2020/08/09  تحت رقــم : 2020/324 من الفهر�س ، الممهور 

بال�ضيغة التنفيذية.
و كلفنــاه بموجبــه  بالوفــاء بالمبلغ المقــدر اجمــال  ب : 3.139.398.00 دج " ثالثة ماليين ومائة وت�ضعة وثالثــون الف وثالثمائة 

وثمانية وت�ضعون دينار جزائري  ".
و ذلــك خــالل خم�ضة ع�ضرة يوما مــن تاريخ الن�ضر في الجريــدة و بعد انق�ضاء المــدة القانونية �ضتتخذ الجــراءات القانوينة لتنفيذ 

ال�ضند التنفيذي 
طبقا للقانون. 

حرر هذا المح�ضر في  اليوم و ال�ضهر المذكورين اعاله.
مع كل التحفظات 
المح�ضر الق�ضائي
اال�ضتاذ/بن جحي�س خمي�ضي
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حمز�وي يغيب عن مو�جهة �ملت�ضدر

عربوق وبيطاط وبايزيد يريحون 
مدرب خن�شلة

تاأك��د غياب الع��ب احت��اد خن�سل��ة �سامر 
حمزاوي ع��ن املباراة الت��ي �ستجمع فريقه 
بال�سي��ف احت��اد عنابة هذا ال�سب��ت، وذلك 
ب�سب��ب االإ�ساب��ة الت��ي تعر���ض له��ا يف 
ال�س��وط االأول من اللق��اء االأخري باخلروب، 
حي��ث اأن��ه كان الغائب الوحي��د عن ح�سة 

اال�ستئناف م�ساء اأول اأم�ض. 
اإ�سابة حمزاوي على م�ستوى الفخذ، والتي 
�ستبقي��ه خارج نط��اق اخلدم��ة الأ�سبوعني 
على اأق��ل تقدير قابلتها ع��ودة بيطاط اإىل 
املجموع��ة، اإذ ت��درب ب�س��ورة عادية، يف 
الوقت الذي اأظه��رت الفحو�سات الطبية، 
باأن اإ�سابة املهاجم �سفيان بايزيد خفيفة، وال 
تتطلب خ�سوعه لفرتة راحة، وكذلك احلال 
بالن�سب��ة لالع��ب االرتكاز اأك��رم عربوق، 
مما جعل ه��ذا الثنائي، ي�سج��ل ح�سوره يف 

ح�سة اال�ستئناف.
واأع��رب امل��درب ف��اروق اجلنح��اوي عن 
ارتياحه الكب��ري جلاهزي��ة الثالثي عربوق، 
بيط��اط وبايزي��د، حت�سب��ا للقم��ة املرتقبة 
�س��د احتاد عنابة، الأنن��ا � كما قال � » عانينا 
كثريا من هذا اجلان��ب، والفريق فقد توازنه 
ب�سبب كرثة اال�سابات، والو�سعية الراهنة 
حتت��م علينا و�سع حد لنزي��ف النقاط داخل 
الديار، مهم��ا كان املناف���ض وو�سعيته يف 

�سل��م الرتتيب، خا�س��ة بعد الف��وز املحقق 
باخلروب، والذي جعلن��ا نتنف�ض قليال، بعد 
�سغط كبري ع�سن��اه، اإثر اإهدار 5 نقاط يف 

لقائني متتاليني بخن�سلة«.
واأك��د التقن��ي التون�س��ي يف ه��ذا ال�سدد، 
ب��اأن مهم��ة فريقه لي�س��ت �سهل��ة، لكننا � 
ح�س��ب ت�رصيحه � »ندرك جيدا باأن رد فعل 
ت�سكيلتن��ا �سيك��ون ج��د اإيجاب��ي، خا�سة 
واأن ال�سي��ف احت��اد عناب��ة يحت��ل الريادة، 
وعنا�رصنا اعتادت عل��ى الظهور مب�ستواها 
احلقيق��ي اأمام اأندية ال�سدارة، على العك�ض 
من املباريات اأم��ام فرق املوؤخرة، والتي جند 

فيها �سعوبات كبرية«.
وخل���ض اجلنح��اوي اإىل التاأكي��د عل��ى اأن 
مقابلة احت��اد عنابة، تكت�س��ي اأهمية كبرية 
لفريقه اأك��رث من املناف�ض، الأنن��ا � على حد 
قول��ه � »اأ�سبحنا مطالبني بفك العقدة التي 
تالزمن��ا داخ��ل الديار، ف�سال ع��ن البحث 
عن املزي��د من النقاط لرت�سي��م البقاء، قبل 
التفك��ري يف اأي هدف اآخر، واملهمة يف غاية 
ال�سعوب��ة اأمام �سي��ف مل ينهزم يف جميع 
تنقالته ال�سابقة، وهذا العامل �سنعمل على 
توظيف��ه حل��ث العبينا على ب��ذل ق�سارى 

اجلهود«.
�س / فرطــا�س

بطولة �لر�بطة �لثانية

هـزم الرائـد والو�شيف فر�شة �شي�شكـاوة 
واملوك الأخرية

ت�ضع مباريات �لجولة �لر�بعة ع�ضر لبطولة �لر�بطة �لثانية، �لمبرمجة هذ� �ل�ضبت، �لأندية �لمتناف�ضة على تاأ�ضيرة 
�ل�ضعود على �ضفيح �ضاخن، وذلك بتو�جد »ترويكا« �لمقدمة على نف�س �لموجة، بالتنقل للدفاع عن �لحظوظ خارج 

�لديار، �لأمر �لذي من �ضاأنه �أن يعيد �ل�ضهية لكل من مولودية ق�ضنطينة و�تحاد خن�ضلة، �ضريطة نجاحهما في �لإطاحة 
بالر�ئد و�لو�ضيف.

القم��ة االأوىل لهذه اجلولة، �سيحت�سن اأطوارها 
ملعب حمام عم��ار بخن�سلة، اأي��ن �سينزل قائد 
القافلة احت��اد عنابة يف �سياف��ة »�سي�سكاوة«، 
يف مقابلة تكت�سي اأهمية بالغة للطرفني، وتعد 
م��ن اأخطر املنعرجات يف م�س��وار اأبناء »بونة«، 
خا�سة واأنهم مل يتجرع��وا مرارة الهزمية خارج 
القواعد اإىل حد االآن، وموا�سلة امل�سرية بنف�ض 
»الديناميكية«، متر عرب الع��ودة بنتيجة اإيجابية 
م��ن خن�سلة، تكون ثمارها النجاح يف املحافظة 
عل��ى ال�س��دارة، واملهم��ة لي�ست �سهل��ة اأمام 
م�ست�سيف ي�سعى ل�رصب عدة ع�سافري بحجر 
واح��د، الأن االإطاح��ة بالرائ��د ت�سم��ح الأ�سبال 
اجلنح��اوي بتاأكيد االنت�س��ار املحقق باخلروب، 
وباملرة متري��ر اال�سفنجة على اآخر تعرثين داخل 

الديار، ف�سال عن ا�ستعادة اأمل ال�سعود.
نف�ض املعطيات، تنطبق على ماأمورية الو�سيف 
احت��اد ال�ساوية، الذي �سيك��ون على موعد مع 
قم��ة تقليدي��ة بق�سنطين��ة، ملواجه��ة املوك يف 
مقابل��ة ال تقب��ل نقاطه��ا الق�سمة عل��ى اثنني، 
رغم اأن االحتاد يجي��د التفاو�ض خارج قواعده، 
ومل ينهزم بعيدا عن اأم البواقي، لكن املولودية 
تبق��ى بحاج��ة ما�س��ة اإىل فوز يبع��ث حظوظ 
ال�سعود من جدي��د، وينهي فرتة الفراغ، �سيما 

واأن ت�سكيل��ة امل��درب زاوي، اكتف��ت بنقط��ة 
واحدة منذ بداية الن�سف الثاين من البطولة.

عل��ى �سعيد اآخر، �سيكون ثالث اأطراف معادلة 
ال�سع��ود، ه��الل �سلغ��وم العيد، عل��ى املحك 
بباتنة، لتن�سيط قمة النقي�سني، وذلك مبواجهته 
حلام��ل الفانو�ض االأحمر، فري��ق مولودية باتنة، 
وه��و اللقاء الذي يبحث فيه الزوار عن انت�سار 
ي�سم��ح لهم بتمديد »ال�سو�سبان�ض« بخ�سو�ض 
القدرة على حتقيق حلم ال�سعود، بينما �ستلعب 
للتم�س��ك  االأخ��ري  احل��ظ  »البوبي��ة« فر�س��ة 
بب�سي���ض م��ن االأمل يف »النج��اة«، �سيما بعد 
م�ساع��ي »االإنق��اذ« الت��ي ب��ادرت اإليها بع�ض 
االأطراف، رغ��م اأن املولودية انهارت كلية، ومل 

حت�سد اأي نقطة منذ اجلولة الثامنة.

باق��ي اللق��اءات تلقي بظاللها عل��ى ح�سابات 
االأوىل �ستك��ون  ال�سق��وط، والقم��ة  تف��ادي 
بتاجنان��ت، حي��ث �سي�ستقب��ل الدف��اع املحلي 
جمعية اخل��روب، يف مباراة حا�سم��ة، االنهزام 
فيها يعني رهن ن�سبة كبرية من حظوظ البقاء، 
يف ح��ني تبدو مهمة �سباب اأوالد جالل ع�سرية 
بالتالغم��ة، الأن املحلي��ني اأوفي��اء لتقاليده��م، 
بع��دم التفريط يف نقاط »خب��ازة«، ف�سال عن 
حاجتهم للمزيد م��ن النقاط للخروج نهائيا من 
منطقة اخلطر، بينما تبق��ى القمة التقليدية بني 
مولودية العلمة و�سباب باتنة مفتوحة على كل 
االحتم��االت، و«البابية« مطالبة بالفوز لتفادي 

موا�سلة الغو�ض نحو املجهول. 
�س / فرطــا�س

�ضباب �أولد جالل
ع/ بو�شنةوو�ضع حد ل�ضل�ضلة �لتعرث�ت �ملتتالية.�لظروف من �أجل �لعودة باأف�ضــل نتيجة ممكنة من تنقلهم ملدينة �لتالغمة، �لنــادي، من �أجــل ت�ضــوية جزئية مل�ضــتحقات �لالعبني وو�ضــعهم يف �أح�ضــن للفريــق خــالل �ل�ضــاعات �لقادمة، �ضــتكون مبثابــة جرعة �أك�ضــجني لإد�رة و�أو�ضــح م�ضــدرنا �أن �أحد رجال �ملــال باملدينة تعهد بتقدمي م�ضــاعدة مالية �أكرث بدخول �لالعبني يف �إ�ضر�ب ومقاطعة �لتدريبات.�ضــلبية، حيث يتو�جد �ل�ضــباب يف �ملرتبة ما قبل �لأخرية، وقد تاأزم �لو�ضــع �لتــي يتخبط فيها »لكرود« منذ بد�ية �ملو�ضــم �لكروي، ومــا �أفزرته من نتائج لتد�ر�ــس �لو�ضــعية �لعامــة للفريــق، و�إيجــاد خمــرج لالأزمة �ملاليــة �خلانقة بع�ــس �لتجــار و�ل�ضــناعيني  �إىل جانــب �لالعبــني وممثلــي �لأن�ضــار، وهــذ� على ت�ضــيري فريق �ل�ضــباب �ملحلي، بقيــادة �لرئي�س عمار بن طالب بح�ضــور  ��ضــتقبل رئي�س �ملجل�س �ل�ضــعبي لبلدية �أولد جالل ر�ضيد بوفاحت، �لقائمني رجل اأعمال يتعّهد باإنعا�س اخلزينة

مدرب �حتاد عنابة حممد بن �ضوية يوؤكد

مركزنا الريادي ي�شّعب �شفرياتنا
اعرتف مدرب احتاد عنابة حممد بن �سوية، ب�سعوبة 
املهمة التي تنتظر فريقه بخن�سلة، واأكد باأن ال�سعي 
لالإطاح��ة بالرائ��د يبق��ى ه��دف كل املناف�سني، 
ب���رصف النظر ع��ن االأهمية الق�س��وى التي 
تكت�س��ي كل املباريات، على خلفية ال�سيغة 
اال�ستثنائي��ة للمناف�سة، خا�سة واأن ال�سقوط 
�سيكون امل�سري احلتمي لثلث تركيبة املجموعة.
واأ�س��ار بن �سوية يف هذا ال�س��دد، اإىل اأن م�سعى 
فريقه يبقى متمث��ال يف تفادي الهزمية خارج الديار، 
مع عدم التفري��ط يف اأي نقطة بعنابة، الأننا � كما قال 
� » نبق��ى ملزم��ني باملحافظة على كر�س��ي الريادة، مادام حل��م ال�سعود يتقرب 
م��ن التج�سيد، وطريقنا نحو من�سة التتويج لن يكون �سهال، الأن كل املقابالت 
�سعبة للغاية، والدليل على ذلك االنت�سارات التي اأحرزناها اإىل حد االآن كانت 
كله��ا ب�سعوب��ة كبرية، وه��ذا ب�سبب التق��ارب الكبري يف امل�ست��وى بني جميع 
الن��وادي«. واأكد مدرب احتاد عنابة يف معر�ض حديث��ه، على اأن الرتكيز يكون 
عل��ى جاهزية الفريق اأكرث م��ن مراعاة نقاط قوة و�سع��ف املناف�ض، الأن االأمر � 
ح�س��ب ت�رصيحه � » ال يختلف كثريا من مب��اراة الأخرى، واحلر�ض على �سمان 
التما�سك الدفاعي، يبقى مفتاح النجاح يف اللقاءات خارج الديار، واحتاد خن�سلة 
يعد من الفرق التي ال تتنازل عن النقاط مبلعبها، رغم اأنه كان قد �سجل تعرثين 

متتاليني، لكن مواجهة الرائد جتعل املقابلة خمتلفة عن �سابقاتها«.
ويف رد ع��ن �سوؤال ب�ساأن التعداد، اأو�سح ب��ن �سوية باأن خياراته مل تتغري كثريا 
من��ذ بداي��ة املو�سم، واملحافظة  عل��ى الت�سكيلة االأ�سا�سي��ة �ساهم ب�سكل كبري 
يف خل��ق تن�سيق وان�سجام، وه��ذا االأمر يبقى � ح�سبه � » م��ن اأبرز اأ�سلحتنا يف 
هذه املرحل��ة، الأننا �سنخو�ض مباريات �سعبة للغاي��ة، نحتاج فيها خلدمات كل 
 الالعب��ني، على اأن يكون كل عن���رص على اأهبة اال�ستع��داد للتواجد كاأ�سا�سي
 يف اأي حلظة«.                 �س / فرطــا�س

بعدما ف�ضل يف �لعودة لرئا�ضة مولودية باتنة

زعطوط ُيجّمد احل�شاب 
ويطالب بـ7ماليري !

ا�ستاأن��ف العب��و مولودي��ة باتن��ة 
اأم���ض،  اأول  ع�سي��ة  التدريب��ات 
ا�ستع��دادا ملباراة ي��وم ال�سبت اأمام 
هالل �سلغ��وم العي��د، و�سط حالة 
من االإحباط النف�سي جراء الظروف 
ال�سعبة الت��ي مير بها الفريق، حيث 
مل يك��ن يف املوع��د �س��وى نف���ض 
احت��اد  واجه��ت  الت��ي  العنا���رص، 
ال�ساوي��ة االأ�سب��وع املا�س��ي، يف 
غياب املقاطع��ني واملتمردين منهم 
�سعي��داين ومزه��ودي وعطو���ض 
جان��ب  اإىل  بوفنا���ض،  واحلار���ض 
بهل��ول وغ�سب��ان وح��داد بداعي 

االإ�سابة.
وبامل��وازاة م��ع ذلك، ظل��ت بع�ض 
االأطراف ت�سع��ى ال�ستعادة الهدوء 
ب��اأن  منه��ا  اإدراكا  واال�ستق��رار، 
تع��د  ال�ساط��و«،  »اأبن��اء  مواجه��ة 
اآخ��ر ورق��ة عل��ى درب االحتفاظ 
بب�سي���ض االأمل للبق��اء والتي ال 
يج��ب حرقها، وهو ما جعل امل�رصف 
املوؤقت على التدريبات، يعمل على 
الرف��ع من ال��روح املعنوي��ة لرفقاء 
ح��اج عي�س��ى وجتهي��ز الفريق من 
�ستى اجلوانب، حتى واإن كان غياب 
اإدارة �رصعي��ة للوق��وف  اإىل جانب 
الالعب��ني، اأثر بع���ض ال�سيء على 

ال�سري احل�سن للتدريبات.
ويف �سياق اآخر، مل يدم حترر ر�سيد 

الن��ادي م��ن حالة التجمي��د طويال 
حتى تعر�ض احل�ساب من جديد اإىل 
احلجز من طرف الرئي�ض ال�سابق عز 
اأمواله  الدين زعطوط، ال�ستع��ادة 
التي يدي��ن بها واملق��درة بقرابة 7 
ماليري، ما عقد من و�سعية البوبية 
واأعادها اإىل نقط��ة االنطالق، فيما 
بات��ت حافلة الفريق مه��ددة بالبيع 
بامل��زاد العلني ع��ن طريق املح�رص 
الق�سائ��ي، وه��ذا لتمك��ني الدائن 
الذي قام باحلجز عليها من احل�سول 

على اأمواله.
ال��ذي  الوق��ت  يف  ه��ذا،  يح��دث 
االأن�سار،  ازدادت موج��ة غ�س��ب 
الذين ج��ددوا ا�ستعدادهم مل�ساعدة 
البوبية للخروج من حمنتها، تزامنا 
مع بروز بع�ض املوؤ�رصات لت�سكيل 
م��ا ي�سمى بلجن��ة »اإنق��اذ«، والتي 
تكون قد ا�سرتط��ت توفري مبلغ 3 
ماليري، لالإ�رصاف على الفريق حتى 
نهاي��ة املو�سم والعم��ل على جتنبه 

ال�سقوط.
لالإ�س��ارة، فاإن حت�س��ريات البوبية 
ملوع��د ال�سب��ت �ستنتهي ي��وم غد، 
اأي��ن �سيعكف ميه��ادة على �سبط 
القائمة التي �سيعتمد عليها، والتي 
�ستكون وبن�سبة عالية نف�سها التي 

واجهت اأبناء �سيدي رغي�ض.
م ـ مداني 

�أربعة غيابات موؤثرة �أمام �لبوبية

هالل �شلغوم العيد 
يجد حال لإنذارات 

الحتجاج !
علمت الن�رص من م�سادرها املوثوقة، باأن اإدارة 

هالل �سلغوم العيد، منزعجة من كرثة تلقي العبيها 
الإنذارات االحتجاج، ما يجرب املدرب بن م�سعود يف 
كل موعد اإىل البحث عن حلول لتعوي�ض العنا�رص 

الغائبة.
وقرر م�سوؤولو هالل �سلغوم العيد تكليف الالعبني 
»املعاقبني«، بت�سديد قيمة الغرامة املالية امل�سلطة من 

طرف جلنة االن�سباط التابعة للرابطة.
وجاءت خطوة اإدارة الهالل، اأياما بعد اإقدامها على 

ت�سوية راتب �سهري الأ�سبال املدرب بن م�سعود، لكن 
يف ظل كرثة الغيابات ب�سبب االإيقاف، وجدت نف�سها 
جمربة على اإيجاد احللول، �سيما واأن الفرتة القادمة يف 
غاية االأهمية، من اأجل التناف�ض على تاأ�سرية ال�سعود، 

والبداية مبواجهة ال�سبت القادم اأمام مولودية باتنة، 
والتي تعترب مفتاح البقاء يف ال�سباق بقوة.

و�ستعرف مواجهة البوبية، غياب العبني اأ�سا�سيني 
ب�سبب العقوبة، ويتعلق االأمر بكل من بو�سكريط، 

الذي حت�سل على اإنذار احتجاج يف مباراة �سباب 
اأوالد جالل، اإىل جانب بوحل�سان الذي طرد يف نف�ض 

املواجهة.
ويف ال�سياق ذاته، يوجد املدرب بن م�سعود يف موقف 

�سعب يف ظل توا�سل غياب املهاجم خلفاوي اإىل 
جانب يو�سف خوجة، ما يجربه على اإيجاد حلول على 

م�ستوى القاطرة االأمامية، حيث مل يلعب الهالل اأي 
مباراة بتعداد مكتمل اإىل غاية االآن، مثلما �رصح به 

للن�رص:«علينا التعامل مع الظروف التي بحوزتنا، 
وعدم البحث عن املربرات، خا�سة واأنه تنتظرنا مباراة 

مهمة اأمام مولودية باتنة«.
واأ�ساف:« ثقتي كبرية يف املجموعة املوجودة، ونحن 

نح�رص يف ظروف جيدة، خا�سة بعد العودة اإىل �سكة 
االنت�سارات يف اجلولة املا�سية اأمام �سباب اأوالد 
جالل، وال نفكر �سوى يف كيفية العودة بنتيجة 

اإيجابية من باتنة، رغم �سعوبة املاأمورية اأمام مناف�ض 
�سيلعب كل اأوراقه من اأجل �سمان البقاء، ما يجربنا 

على اأخذ كامل احتياطاتنا«.
جدير بالذكر، اأن اإدارة الهالل قررت التنقل اإىل باتنة 

يوم املباراة، بالنظر اإىل قرب امل�سافة.
حمزة.�س

برنامج �ملباريات )�ل�ضبت 15 �ضا(
احلكاماملقابلةاملكان

بوزرار – �سلواجني � قادماحتاد خن�سلة – احتاد عنابة خن�سلة )حّمام(
�سعيدي � حاج �سعيد � مرياويمولودية ق�سنطينة – احتاد ال�ساويةق�سنطينة )بن عبد املالك(

بو�ستة � ع�سكلو � فليجةمولودية باتنة – هالل �سلغوم العيدباتنة )1 نوفمرب(
ميال � �سبالة � اإيديردفاع تاجنانت – جمعية اخلروبتاجنانت )لهوى(
بن يحي � خالدي � بهلولنادي التالغمة – �سباب اأوالد جاللالتالغمة )خبازة(
بوكوا�سة اإليا�ض � �سليماين � عبانمولودية العلمة – �سباب باتنةالعلمة )حار�ض(
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�مل�ضتحقات قنبلة موقوتة

بوغرارة مينع اإ�شراب العبي �شباب باتنة
ع��ادت اإ�سكالي��ة امل�ستحق��ات املالي��ة يف بيت 

�سباب باتنة اإىل الواجهة، بعد عدم ت�رشيف 
الإدارة التزاماته��ا، بخ�سو���ص ���رشف 

منحتي مباراتي خن�سلة وتاجنانت يف 
ح�سة ال�ستئن��اف التي جرت زوال 
الإثن��ن، حيث ع��ر الالعبون عن 
امتعا�سه��م اإىل درج��ة تهديدهم 
مبقاطعة التدريب��ات، لول تدخل 
امل��درب بوغ��رارة، ال��ذي وعد 
بنق��ل ان�سغالهم لالإدارة لتحمل 

م�سوؤولياتها.
وطلب الالعب��ون بعقد اجتماع 
زغين��ة  الرئي���ص  م��ع  عاج��ل 
لطرح مطلبه��م، خا�سة واأنه مل 
يف بوع��ده، حت��ى اأن غيابه عن 

ح�سة ال�ستئن��اف اأثار حفيظتهم 
و�سع��د م��ن غ�سبه��م، وه��و ما 

اأب��دى ب�ساأنه بوغ��رارة تخوفه من 
انعكا�ساته عل��ى ا�ستقرار املجموعة 

يف ظل الرهانات املنتظرة، داعيا يف هذا 
ال�سي��اق اإىل الإ�رشاع يف ت�سوية الإ�سكال 

املطروح، للحفاظ - كما قال - على ديناميكية 
الفريق والروح اجلماعية.  

وم��ع ذل��ك، مل يت��وان ابن ع��ن مليل��ة يف التعبري عن 
ارتياح��ه حل�س��ور جمي��ع الالعب��ن يف ذات احل�س��ة، 
با�ستثن��اء عي�س��ى بيطام ب�سب��ب املر���ص، الأمر الذي 

�سيمنحه براأيه خيارات اأو�سع يف لقاء يوم ال�سبت، 
اأمام مولودي��ة العلمة خارج الدي��ار، ولو اأنه 
يعت��زم اإح��داث بع���ص التغي��ريات على 

القائمة التي �سرياهن عليها.
ودعا بوغرارة  الالعبن يف هذا ال�ساأن 
اإىل الرتكي��ز اأك��ر عل��ى التح�سري 
املي��داين ملواجهة البابي��ة، والتطلع 
للع��ودة بنتيج��ة اإيجابي��ة لتفادي 
ت�رشب ال�سك اإىل �سفوفهم، رغم 
خماوف��ه م��ن اإ�سقاط��ات م�ساألة 
اأن العقم  امل�ستحقات، م�سريا اإىل 
ي�ستوجب��ه من  وم��ا  الهجوم��ي 
عمل ملعاجلته، ظ��ل يحتكر احليز 
الأك��ر من العم��ل يف احل�س�ص 

التدريبية.
ق��د  الفري��ق  اإدارة  كان��ت  واإذا 
ا�سرتط��ت بل��وغ عتب��ة 35 نقط��ة 
نهاية املو�سم، ف��اإن بوغرارة يرى باأن 
ال�سباب �سيلعب م�سريه بن�سبة كبرية 
يف اللقاءات الثالثة القادمة، انطالقا من 
�سفري��ة العلمة و�س��ول اإىل ال�ستقبال يف 
منا�سبت��ن متتاليت��ن لكل من ن��ادي التالغمة 
وجمعي��ة اخلروب، وهي املواجه��ات التي يطمح مدرب 
الكاب حل�سد 9 نقاط ملد خطوة نحو �سمان البقاء، بعد 
اأن رب��ط يف وقت �ساب��ق الإفالت من �سب��ح ال�سقوط 

بالفوز يف املباريات ال�ست داخل الديار.          م ـ مداني

مولودية �لعلمة

نياطي ومعمر يو�شف وداود خارج اخلدمة
رك��ز م��درب مولودية العلم��ة لكن��اوي يف احل�س�ص 
الأخ��رية التي ت�سبق موعد ا�ستقب��ال �سباب باتنة، على 
اجلانب النف�سي لالعبن، من خالل دعوتهم اإىل �رشورة 
و�س��ع حد للتعرات، وال�سع��ي اإىل حتقيق اأول انت�سار 
يف مرحل��ة العودة، بعد الهزمية �سابقا اأمام دفاع تاجنانت 

ثم التعادل داخل الديار عند مالقاة نادي التالغمة.
ونظ��را لأهمي��ة لق��اء ال��كاب، ف��اإن الإدارة تفك��ر يف 
تخ�سي�ص منحة مغرية لرفق��اء عبادة، وذلك للرفع من 
معنوياتهم على حتقيق الأهم، ل�سيما واأن اللقاء �سيكون 
ب�ست نقاط، نظرا للو�سعية امل�سابهة للفريقن يف �سلم 

الرتتيب.
وكانت الإدارة قد خ�س�ست �سابقا منح مغرية بعد جناح 
الالعب��ن يف حتقيق بع�ص النتائج الإيجابية، مثل الفوز 

يف مباراتي مولودية باتنة واحتاد خن�سلة.
وي�ستمر غياب عدد من الالعبن من جانب »البابية« يف 

لق��اء »الكاب«، مثل قلب الدف��اع معمر يو�سف وو�سط 
امليدان نياطي وو�سط املي��دان داود وحتى املهاجم ذياب 
عادل، وبالتايل فاإن الطاق��م الفني �سيعتمد جمددا على 
لعب��ي �سنف الآمال، من اأجل تكمل��ة القائمة النهائية 
وحت��ى يف الت�سكيل��ة الأ�سا�سي��ة، مثلما فع��ل يف اآخر 
لق��اء عندما اعتمد على ثالثة لعب��ن من الرديف، وهم 

عرا�ص، زغالوي وبو�سامة.
وق��رر مكتب النادي الهاوي، الرتاج��ع عن �سحب الثقة 
من الرئي�ص احلايل �سمري رق��اب، بالرغم من املحاولت 
الأخ��رية يف �سبط كل اخلط��وات بالتن�سيق مع مديرية 
ال�سباب والريا�سة لولية �سطيف، من اأجل عقد اأ�سغال 
اجلمعية العامة ال�ستثنائية، لكن بع�ص الأع�ساء ف�سلوا 
الرتاجع ع��ن التوقيع �سد رقاب، خوف��ا من حدوث اأي 

تغيريات جديدة قد توؤثر على مواقعهم يف الإدارة.
اأحمد خليل

و�يل ق�ضنطينة �ضيف �ملوك

عبد اللي يريح زاوي قبل موعد ال�شاوية

تبح��ث اإدارة مولودي��ة ق�سنطين��ة 
ع��ن خمرج لالأزم��ة املالي��ة اخلانقة 
الت��ي تعي�سه��ا، يف ظ��ل توا�س��ل 
غل��ق ر�سي��د النادي، حي��ث اأكدت 
ب��اأن  للن���رش،  موثوق��ة  م�س��ادر 
الرئي���ص عبد احل��ق دميغة يفكر يف 
دع��وة وايل ق�سنطينة اأحمد �سا�سي 
عب��د احلفيظ، حل�سور مب��اراة احتاد 
ال�ساوية املرجمة ه��ذا ال�سبت، من 
اأج��ل ا�ستغ��الل الفر�س��ة واحلديث 
معه عن امل�س��اكل التي يعاين منها 
الفري��ق، والتي اأث��رت ب�سكل كبري 

على املولودية.
وح�س��ب ذات امل�سادر، ف��اإن دميغة 
�س��دد على �رشورة الف��وز يف لقاء 
احت��اد ال�ساوية، الذي يعتر يف غاية 
الأهمية، خا�س��ة واأن رائد البطولة 
�سيك��ون عل��ى موع��د م��ع تنق��ل 
حمف��وف باملخاط��ر اإىل خن�سلة، ما 
يعني باأن الف��وز اأمام اأ�سبال زكري 
وتع��ر اأبناء بونة �سيعي��د املولودية 
اإىل �سب��اق ال�سعود بق��وة، خا�سة 
الف��رق  اأح��د  اأي�س��ا  املناف���ص  واأن 

املر�سحة للعب ورقة ال�سعود.

على �سعيد اآخر، تلقى اأم�ص املدرب 
كرمي زاوي اأخبارا �سارة، بخ�سو�ص 
حالة املدافع الأي�رش عبد اللي، الذي 
تخل�ص من الإ�سابة ب�سكل نهائي، 
اجلماعية،  التدريب��ات  واندم��ج يف 
وهو م��ا يوؤكد ح�س��وره يف املباراة 
القادم��ة اأم��ام احت��اد ال�ساوي��ة، ما 
يري��ح الطاق��م الفن��ي، بالنظ��ر اإىل 
الإمكان��ات التي يتمت��ع بها لعب 
مولودي��ة �سعيدة ال�ساب��ق، كما اأنه 
يعتر من بن اأبرز املمرين احلا�سمن 

يف النادي.
ويراه��ن زاوي يف مب��اراة ال�ساوية 
على الفورم��ة العالية، التي يتواجد 
عليه��ا بن م�سع��ود، ال��ذي وا�سل 
زي��ارة �سباك املناف�س��ن، يف مباراة 
احت��اد عناب��ة للم��رة الثالث��ة عل��ى 

التوايل.
وكان امل��درب زاوي، ق��د اأك��د باأنه 
يويل اأهمية كب��رية ملباراة ال�ساوية، 
عندم��ا ق��ال:« ل بدي��ل ع��ن الفوز 
اأم��ام احتاد ال�ساوية، م��ن اأجل اإعادة 
بع��ث حظوظن��ا يف التناف���ص على 
تاأ�سرية ال�سعود، حيث �سنلعب كل 
املباريات املتبقية بنف�ص اجلدية، ولن 
نرتاخى على الإطالق، خا�سة واأننا 
نبحث ع��ن اإ�سع��اد اأن�سارنا، الذين 

ينتظرون منا الكثري«.
ح.�س

بطولة ما بني �جلهات

قمتــــان فا�شلتـان واحتـاد تب�شـة 
يف ف�شحـــة

تخطف �لقمتان �لمبرمجتان بملعبي بني ولبان وبرج بوعريريج، �لأ�ضو�ء في رزنامة 
�لجولة �لثامنة لبطولة ما بين �لجهات، لأنهما حا�ضمتان في م�ضير �ل�ضعود على م�ضتوى 
�لمجموعتين �لأولى و�لثالثة للقاعدة �ل�ضرقية، �أين �ضيكون �لمت�ضدر�ن حمر�ء عنابة 

و�ضباب جيجل على �ضفيح �ضاخن، بالنزول في �ضيافة �لمطارد �لمبا�ضر في كل فوج، �لأمر 
�لذي من �ضاأنه �إما �أن يو�ضح �لروؤية �أكثر حول هوية �لبطل �أو يعيد خلط �لأور�ق من جديد، 

في �لوقت �لذي يتو�جد فيه ر�ئد �لمجموعة �لثانية �تحاد تب�ضة فوق ب�ضاط حريري.

قم��ة بني ولب��ان، تعد مبثاب��ة اأخطر 
منع��رج يف م�س��وار رائ��د ترتي��ب 
الف��وج الأول فري��ق حم��راء عنابة، 
�سيم��ا واأن النج��م املحل��ي يحت��ل 
الو�ساف��ة، ويراه��ن عل��ى الإطاحة 
العنابية، بتوظيف ورقة  بالت�سكيلة 
الأر�ص لت�سديد اخلناق اأكر، وخلط 
ح�ساب��ات ال�سعود م��ن جديد، لأن 
اأي مك�س��ب غ��ري النق��اط الثالث، 
الأر�ص  اأ�سح��اب  �سريهن حظوظ 
اأن  ح��ن  يف  امل�س��وار،  باق��ي  يف 
»احلمراء« �ستكون على املحك، بنية 
موا�سلة امل�سوار اخلايل من الهزائم 
من��ذ قرابة �سنتن، بحث��ا عن نتيجة 
اإيجابي��ة تقربه��ا اأكر م��ن املن�سة، 
مادام اأنه��ا تك�سب هام���ص مناورة 
يكف��ي لالإطمئن��ان عل��ى كر�س��ي 

الريادة جلولة اأخرى على الأقل.
اللق��اءات املتبقية له��ذه املجموعة، 
تكت�س��ي اأهمية بالغ��ة يف ح�سابات 
ال�سقوط، يف ظ��ل تواجد »ترويكا« 
املوؤخ��رة يف ماأموري��ات جد معقدة، 
لأن اأوملب��ي الط��ارف مه��دد بتلقي 
هزمي��ة اأخ��رى، بالنظ��ر اإىل حاج��ة 

امل�ست�سي��ف �سب��اب ع��ن ياقوت 
اإىل املزي��د من النق��اط للخروج من 
منطق��ة اجلاذبية، واملعطي��ات ذاتها 
تنطب��ق عل��ى احت��اد احلج��ار الذي 
�سينزل يف �سيافة ترجي قاملة، بينما 
ي�سعى �سب��اب الذرعان ل�ستغالل 
فر�س��ة اللعب داخ��ل الديار لو�سع 
حد ل�سل�سلة النتائ��ج ال�سلبية، رغم 

�سعوبة املهمة اأمام ن�رش الفجوج.
ويف املجموع��ة الثالث��ة، �ستك��ون 
الأنظ��ار م�س��دودة �س��وب ملعب 
20 اأوت بال��رج، اأين �ستجرى قمة 
املو�سم، والت��ي �سيحط من خاللها 
الرائ��د �سب��اب جيج��ل الرح��ال يف 
�سياف��ة الو�سي��ف اأوملب��ي جمانة، 
يف مقابل��ة تع��د منع��رج احل�سم يف 
م�سري تذكرة اللق��ب، لأن »النمرة« 
متتالي��ة،  انت�س��ارات   5 اأح��رزت 
وت�سع��ى للتاأكيد اأم��ام م�ست�سيف 
يبق��ى الوحيد الذي اأذاق »اجلواجلة« 
طعم الهزمية ه��ذا املو�سم، ويف عقر 
دارهم، والأوملبي يراهن على تكرار 
عقد  لب��رام  الذه��اب  »�سيناري��و« 
�رشاك��ة يف الريادة، بينم��ا �ستكون 

املح��ك،  عل��ى  املوؤخ��رة  كوكب��ة 
با�ستفادة ثالثي القاعدة اخللفية من 
فر�سة اللعب داخ��ل الديار، والقمة 
بالقرارم بن النجم املحلي وال�سيف 

بوعقال.
على النقي���ص من ذلك، ف��اإن رائد 
ترتي��ب الف��وج الث��اين »كن��اري« 
تب�س��ة يتواج��د يف طري��ق مفتوح 
ملوا�سل��ة التغري��د خ��ارج ال�رشب، 
ع��ن  �سب��اب  با�ستقبال��ه  وذل��ك 
فك��رون يف مقابل��ة غ��ري متكافئة، 
يف ح��ن �سين�س��ط الو�سي��ف اأمل 
�سلغ��وم العيد قم��ة حا�سمة جتمعه 
بال�سي��ف جن��م تازوقاغ��ت، املتعر 
فيه �سيحرق اآخر اأوراقه يف التناف�ص 
على ال�سع��ود، بينما يبحث �سباب 
قاي�ص عن هز ال�سب��اك داخل الديار 
لأول م��رة ه��ذا املو�سم، وه��ذا عند 
ا�ست�ساف��ة جمعي��ة ع��ن كر�س��ة، 
الولية  لف��رق  اجلماع��ي  والتنق��ل 
الرابعة م��ن �ساأنه اأن يح�رش �رشاع 

»النجاة« بن هذه الأندية. 
  �س / فرطــا�س

بطولة ما بين الجهات: برنامج المباريات )الجمعة 15سا(:
جمموعة �ل�ضرق ـ �لفوج -1

احلكاماملقابلةاملكان
عمار خوجة – دليل � حاجيجنم بني ولبان = حمراء عنابة بني ولبان )بوقفة(
�رشجان � دليل � تيزيزوة�سباب الذرعان = ن�رش الفجوجالذرعان )نايلي(
معمري � رواق � بوعكازترجي قاملة = اإحتاد احلجار قاملة )�سويداين(

موجب � حليمي – قزعوط�ص. عن ياقوت = اأوملبي الطارف عن ياقوت )حمجوب(
 جمموعة �ل�ضرق ـ �لفوج -2

احلكاماملقابلةاملكان
ح�سيني � بلة � معطياإحتاد تب�سة = �ص.عن فكرونتب�سة )4 مار�ص(

غوا�ص � لوراق � لعزيزي�سباب ميلة = اإ.عن البي�ساءميلة )بلعيد(
بلحبيب � �سيافة � نايبة�سباب قاي�ص = ج.عن كر�سةقاي�ص )8 ماي(

حمدا�ص � �ساو�ص � ريحاأ.�سلغوم العيد = جنم تازوقاغت�سلغوم العيد )املظاهرات(
 جمموعة و�ضط ـ �ضرق ـ �لفوج -1

احلكاماملقابلةاملكان
م�سايرية � فياليل � مهريةاأوملبي جمانة= �سباب جيجلالرج )20 اأوت(
بلكبري � تازروت � وزاع�ص. بئر العر�ص = احتاد �سطيفالعلمة )حار�ص(

عزرين � اأمالو � ق�ساباحتاد برهوم = �ص. حي مو�سىبرهوم )عمريات(
بونوة � حماين � حرجنم القرارم = جنم بوعقالالقرارم )بكري(



ت�سوية رزنامة الرابطة املحرتفة

ديربي عا�صمي واعد ومقرة 
تتحدى املولودية

تلعب �سهرة الغد، مباراتان م�ؤجلتان 
عن اجل�لة الثامنة ع�رش من الرابطة 
املحرتف��ة الأوىل، حي��ث �سيك���ن 
ملع��ب 20 اأوت م�رشح��ا لديرب��ي 
عا�سمي مثري، يجم��ع بني املنت�سي 
بتاأهل��ه اإىل الدور رب��ع النهائي من 
رابط��ة الأبط��ال �سب��اب بل���زداد 
وال�سيف احت��اد اجلزائر، الباحث عن 
تاأكي��د ال�ستفاقة منذ قدوم املدرب 
من��ري زغ��دود، رغم اأن ه��ذا الأخري 
يخ�سى تاأثري ابتعاد لعبيه عن ن�سق 

املباريات لفرتة ط�يلة.
املباراة الثانية امل�ج�دة يف الربنامج، 
يتح��دى فيه��ا جن��م مق��رة م�سيفه 

م�ل�دية اجلزائ��ر، حيث يريد الع�دة 
بنتيجة اإيجابية للخروج من منطقة 
اخلط��ر، وباملرة تاأكي��د الف�ز الكبري 
املحق��ق يف كاأ���س الرابطة املحرتفة 
بثالثي��ة  ق�سنطين��ة  �سب��اب  اأم��ام 
كاملة. يحدث هذا يف ال�قت، الذي 
تخت��م في��ه مرحلة الذه��اب ب�سفة 
ر�سمي��ة ي���م ال�سبت الق��ادم، عند 
ا�ستقبال �سبيب��ة �سكيكدة ال�سيف 
وفاق �سطيف حل�ساب اجل�لة الثامنة 
ع���رش اأي�س��ا، يف مب��اراة �ستك�ن 
الأوىل بالن�سب��ة للم��درب اجلدي��د 

لأبناء رو�سيكادا ال�رشيف حجار.
حمزة.�س
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من�سبا النيابة يف الفاف ي�سعالن �سراعا

 عمـــارة يــــوزع غــــدا املهــام 
عـلى اأع�صاء املكتب اجلديـد

يعقد �سهرة غد الجمعة، الرئي�س الجديد لالتحادية الجزائرية لكرة القدم �سرف الدين عمارة، اأول اجتماع ر�سمي له مع 
طاقمه، في جل�سة �ستخ�س�س بالأ�سا�س لتوزيع المهام على اأع�ساء المكتب الفيدرالي، مع تو�سيح الروؤية حول الو�سعية 

القانونية لكل ع�سو، خا�سة بعد تم�سك الوزارة بالتطبيق الفوري وال�سارم للمر�سوم التنفيذي رقم 60 / 2021 الموؤرخ في 08 
فيفري 2021، والذي يمنع »ازدواجية« المنا�سب النتخابية على م�ستوى الهيئات الريا�سية.

جل�س��ة الغد، م��ن املنتظ��ر اأن تك�ن 
حا�سمة، لأن تركيبة املكتب الفيدرايل 
ت�سم 6 روؤ�ساء رابط��ات، كان�ا عند 
اإيداع ملف��ات تر�سحهم �سمن قائمة 
عن عم��ارة، قد اأم�س�ا على تعهدات 
جتربه��م عل��ى ال�ستقال��ة م��ن احد 
املن�سبني يف اأج��ال ل تتجاوز ال�سهر 
بعد م�عد اجلمعي��ة النتخابية، وهي 
املهل��ة الت��ي جعل��ت »ال�س��سبان�س« 
قائ��م بخ�س����س م�ستقب��ل الهيئ��ة 
�س��يء  وكل  لالحتادي��ة،  التنفيذي��ة 
يبق��ى معلق عل��ى اإف��رازات عملية 
ت�زي��ع امله��ام، لأن املنا�س��ب عل��ى 
م�ست���ى رئا�سة اللج��ان الفيدرالية، 
تبقى طم�ح معظ��م الأع�ساء، �سيما 
منهم اأولئك الذين ي�سجل�ن ت�اجدهم 
للعه��دة الثاني��ة ت�الي��ا، يف �س���رة 
عم��ار بهل�ل وحممد غ�تي من كتلة 

روؤ�ساء الرابطات.
وتبقى حقيبت��ا »النيابة« حمل اهتمام 
بع�س اأع�ساء املكتب الفيدرايل، لأن 
املعطي��ات الأولية، كانت قد و�سعت 
كل م��ن يا�س��ني ب��ن حم��زة وعمار 
بهل�ل يف اأف�س��ل رواق، للت�اجد يف 
من�س��ب نائبي �رشف الدي��ن عمارة، 
يعت��زم  كان  منهم��ا  واح��د  كل  لأن 
الرت�س��ح للرئا�س��ة، لك��ن الن�س�اء 
�سم��ن قائم��ة »الإجم��اع«، كان بعد 
التفاو���س على منا�س��ب يف الهيئة 

التنفيذية، انطالقا من انتزاع »حقيبة« 
نيابية، ول� اأن ال�زير الأ�سبق امل�لدي 
عي�س��اوي دخل على اخل��ط، واأ�سبح 
ا�سمه متداول للظف��ر باأحد املن�سبني 
يف النياب��ة، وكذل��ك احل��ال بالن�سبة 
لر�سيد قا�سمي، مم��ا يعني باأن رئي�س 
الإحتادية، جمرب على ت��سيح الروؤية 
بخ�س����س ه��ذه الق�سي��ة، والعمل 
عل��ى اإقناع اأع�سائ��ه مبخطط ت�زيع 

املهام، الذي يعتزم جت�سيده.
ويف �سياق مت�س��ل، يبقى الختالف 
قائم��ا ب�س��اأن وجه��ات النظ��ر ح�ل 
طريقة ت�سيري �سلك التحكيم، وهناك 
من الأع�ساء م��ن يرف�س فكرة منح 

ال�ستقاللية التام��ة للمديرية التقنية 
املكت��ب  ع��ن  للتحكي��م  ال�طني��ة 
الفي��درايل، م��ع املطالب��ة ب���رشورة 
الإبق��اء عل��ى �سل��م التحكي��م حتت 
مظل��ة الف��اف، وذلك بتعي��ني ع�س� 
منتخ��ب عل��ى راأ���س اللجن��ة، كم��ا 
كان عليه احل��ال يف العهدة الفارطة، 
مل��ا ت�ىل حمم��د غ�ت��ي رئا�سة جلنة 
التحكي��م، بينما تبقى جلن��ة التن�سيق 
مع الرابطات حم��ل اهتمام جمم�عة 
من الأع�س��اء، رغم اأن ه��ذه اللجنة، 
لي�س��ت مدرجة �سم��ن قائمة اللجان 
الفيدرالي��ة »الدائم��ة«، وفق��ا مل��ا ه� 
من�س����س علي��ه يف امل��ادة 19 من 

القان�ن الأ�سا�سي
عل��ى �سعيد اآخر، ف��اإن جل�سة �سهرة 
الغ��د �ستك���ن م��سع��ة اإىل روؤ�ساء 
الرابط��ات ذات الطاب��ع »ال�طن��ي«، 
يري��د  للف��اف  اجلدي��د  الرئي���س  لأن 
اأخ��ذ �س���رة وا�سحة ع��ن و�سعية 
ال�طني��ة،  الكروي��ة  املنظ�م��ة 
الهيئات  ت�اج��ه  التي  وال�سع�ب��ات 
امل�رشف��ة عل��ى تنظي��م املناف�س��ة يف 
هذه الظ��روف ال�ستثنائي��ة، انطالقا 
من الرابطة املحرتفة التي �ست�ستاأنف 
عجلة البط�لة الدوران على م�ست�اها 
منت�سف الأ�سب���ع القادم بعد ت�قف 
دام 45 ي�م��ا، واجلمي��ع يت�ساءل ح�ل 
الكيفي��ة الت��ي �سيت��م التعام��ل بها 
ل�سم��ان نهاي��ة امل��س��م، والرئي���س 
امل�ؤقت للرابط��ة املحرتفة عبد الكرمي 
م��دوار، ر�س��م خارطة طري��ق اأولية 
للن�س��ف الثاين م��ن امل��س��م، بينما 
�سيط��رح رئي�س رابط��ة اله�اة علي 
مال��ك ت�س�رات��ه بخ�س��س ت�سيري 
بط�لة ال�طني الثاين، وكذلك ال�ساأن 
بالن�سب��ة لرابطة ما ب��ني اجلهات، يف 
ال�قت الذي اأ�س��دل فيه ال�ستار على 
بط�لة ال�سي��دات يف �سطرها الأول، 
ودورة »الب��الي اأوف« �ستك���ن بعد 
 عي��د الفط��ر املب��ارك، م��ن تن�سيط

 6 اأندية لتحديد البطل.
�س / فرطا�س

ثالث مباريات يف الربنامج 

ثمن نهائي كاأ�س الرابطة 
ينطلـــــق غـــــــــــدا 

ال��دور  مباري��ات  غ��دا،  تنطل��ق 
ثمن النهائ��ي من كاأ���س الرابطة 
يف  �سيك���ن  حي��ث  املحرتف��ة، 
الربنامج ثالث م�اجهات، الأوىل 
تلعب يف الأم�سية وي�ستقبل فيها 
�رشي��ع غليزان ال�سي��ف م�ل�دية 
وه��ران مبلعب م�سع���د زوغاري، 
ال��ذي اأعيد فتحه بعد اإعادة و�سع 
املبارات��ني  واأم��ا  جدي��د،  ب�س��اط 
الأخريت��ني فتلعب��ان يف ال�سهرة، 
عندم��ا ي�ست�سي��ف كل من احتاد 
ب�سك��رة واأوملبي املدي��ة ال�سيفني 
بلعبا���س  واحت��اد  ب��ارادو  ن��ادي 
على الت���ايل، قب��ل اأن ت�ستكمل 
مباريات ه��ذا الدور ي���م الثامن 
ماي املقب��ل، بعدة م�اجهات ق�ية 

يف الربنامج.
ويتحدى م�ل�دي��ة وهران املتاأهل 
ب�سع�ب��ة يف ال��دور الفارط اأمام 
اأهلي الربج، فري��ق �رشيع غليزان 
الذي ي�رشف علي��ه مدرب يعرف 
خباي��ا بي��ت احلم��راوة جي��دا، ما 
�سيجعل��ه يبحث عن اإحلاق الهزمية 

باأ�سبال م�س�ي واملرور اإىل الدور 
املقبل.

واأم��ا احت��اد ب�سك��رة ال��ذي ع��اد 
الهدوء اإىل بيته يف الأيام املا�سية، 
واأجرى ثالثة ترب�سات حت�سريية، 
حيث ي���يل املدرب عز الدين اآيت 
ج�دي اأهمية كبرية لهذه املناف�سة، 
من اأج��ل �سمان اأح�س��ن حت�سري 
للبط�ل��ة، خا�سة يف ظ��ل ابتعاد 
الفريق عن اأج���اء املناف�سة، مثلما 
ما ه� احلال بالن�سبة لنادي بارادو.

ويف ال�سي��اق ذات��ه، ف��اإن املباراة 
الثالث��ة يف الربنامج غدا، �ستجمع 
ب��ني فريق��ني يعي�سان عل��ى وقع 
امل�س��اكل املادي��ة، ول��� اأن اأوملبي 
املدي��ة يت�اج��د يف ترتي��ب مريح 
يف البط�ل��ة، بعد الع���دة جمددا 
اإىل �سكة النت�سارات يف املباراة 
املا�سي��ة اأم��ام جمعي��ة ال�سل��ف، 
عك�س احتاد بلعبا���س الذي تكبد 
هزمي��ة قا�سية داخ��ل الدي��ار اأمام 

�سبيبة القبائل بخما�سية نظيفة.
حمزة.�س

ن�سرت بيان عودة بـزاز 

»الآبار« ُتنـهي �صغور من�صب املديـر الريا�صي لل�صنـافر
تر�سم��ت اأم�س، ع���دة يا�سني ب��زاز اإىل من�سبه 
كمدي��ر ريا�سي يف �سب��اب ق�سنطين��ة، بعد اأن 
ا�ستج��اب جمل�س الإدارة ملطلب��ه، من خالل ن�رش 
بي��ان اأكد في��ه املالك ع���دة املي��اه اإىل جماريها، 
وم�ا�سلة القائ��د الأ�سبق للت�سكيلة العمل رفقة 
امل��درب ميل�د حم��دي ب�سكل طبيع��ي، وه� ما 
جعل بزاز ي�سجل ح�س�ره يف التدريبات ب�سكل 

طبيعي.
وكان وايل ق�سنطين��ة اأحمد �سا�سي عبد احلفيظ، 
قد حتدث مع م�س���ؤويل الآبار ونقل لهم مطالب 
الأن�س��ار وه� ما مت تلبيت��ه، كما اأن جمم�عة من 
ال�سناف��ر، تنقل��ت اإىل املنزل العائلي لب��زاز، بعد 
غيابه عن احل�سة التدريبي��ة لع�سية اأم�س الأول، 
وطلبت من��ه الع�دة وه��� ما وافق علي��ه، �سيما 
واأنه عاد من اأو�سع الأب�اب، اأين قرر فتح �سفحة 
جديدة والعمل عل��ى م�ساعدة الفريق للع�دة اإىل 

ال�سكة ال�سحيحة.
وقال ب��زاز للن�رش:«اأود يف البداية اأن اأوجه جزيل 
ال�سك��ر اإىل وايل ق�سنطين��ة اأحم��د �سا�سي عبد 
احلفي��ظ واإىل الأن�سار وحت��ى الالعبني والطاقم 
الفني على وقفتهم معي، �رشاحة حمبة النا�س ل 
تق��در بثمن، والي�م اأجد نف�س��ي ممتنا لهم جميعا، 

وقررت الع�دة وم�ا�سلة العمل ب�سكل عادي«.
واأ�س��اف حمدثنا:« ق��ررت فتح �سفح��ة جديدة 
وع��دم التفك��ري يف املا�س��ي، م��ا يهمن��ي حاليا 
ه��� البحث ع��ن كيفية اإعادة اله��دوء اإىل الفريق 
وت�ف��ري املن��اخ الالزم للعم��ل، بالن�سب��ة للطاقم 
الفني والالعبني، خا�س��ة واأن ال��سع يف ال�قت 
الراه��ن، اأ�سع��ب من ال��ذي قدمت في��ه يف املرة 

الأوىل«.

ويف ال�سي��اق ذات��ه، ف��اإن بي��ان جمل���س الإدارة، 
حتدث ع��ن ا�سته��داف لع��ب الأدوار الأوىل يف 
البط�لة، من خ��الل ت�ف��ري كل الإمكانيات، يف 
انتظ��ار جت�سيد م���رشوع مركز التك�ي��ن، الذي 
يبق��ى اأحد اأب��رز املطالب بالن�سب��ة اإىل الأن�سار، 
خا�س��ة واأن امل�رشوع مل ير بع��د الن�ر، رغم اإنهاء 
كل الإج��راءات الإداري��ة الالزم��ة، حيث يتمنى 
ال�سناف��ر وج���د ت��سيحات من ط��رف القائمني 

على ال�سباب بخ�س��س هذا امل��س�ع.
على �سعي��د اآخر، �سب��ط اأم�س، امل��درب ميل�د 
حم��دي بالتن�سيق م��ع امل�سريين برنام��ج �سفرية 
تلم�سان، حي��ث تراجع عن اإمكانية برجمة ترب�س 
م�سغر قبل امل�اجهة، بع��د اأن قررت الإدارة نقل 
كل من ت�سكيلة الأكابر والرديف على منت رحلة 
ج�ية عادية م��ن ق�سنطينة اإىل مدينة وهران ي�م 
الثالث ماي الداخل، قبل اإكمال الرحلة برا على اأن 

يقيم رفقاء العمري بفندق الزيانيني.
وكان حم��دي، قد رف��ع اأم�س حج��م التدريبات، 
من خ��الل برجمة ح�س��ة قبل الإفط��ار، واأخرى 
يف ال�سه��رة بقاع��ة تق�ية الع�س��الت، بداية من 

ال�ساعة العا�رشة والربع.
حمزة.�س 

البـرنامج
غدا اجلمعة

يف العا�سمة : )20 اأوت �سا 16(: �سباب بلوزداد-احتاد اجلزائر
)قموح وتامرابط وبومية(

يف العا�سمة: )5 جويلية �سا 22:30 (: مولودية اجلزائر- جنم مقرة
)بوخالفة وزرهوين وبن علي(

ال�سبت
يف �سكيكدة :) 20 اأوت �سا 16(: �سبيبة �سكيكدة - وفاق �سطيف

)بن براهم، �سم�سوم بوفا�سة(

الربنامج
يف غليزان )زوغاري �سا 15:30(: �سريع غليزان- مولودية وهران    

)بوكوا�سة لطفي، بونوة ورميو�س(
بارادو     نادي  ب�سكرة-  احتاد    : يف ب�سكرة )العالية  �سا 22:30(   

)توابتي، بلغمة وبوزيت(
يف املدية )اإمام اإليا�س �سا 22:30( :  اأوملبي املدية- احتاد بلعبا�س    

)بو�سليماين، را�سدي وبلب�سري(

يخو�س احتاد ب�ســكرة لقاء الغد، 
اأمام ال�ســيف نادي بــارادو  بنية 
الفــوز والتاأهــل للــدور القادم يف 
مناف�ســة كاأ�س الرابطة، ح�ســب 
مدربــه عــز الدين اأيــت جودي، 
اأن املبــاراة �ســتكون  الــذي يــرى 
بالنظــر  ال�ســعوبة،  غايــة  يف 
لنق�ــس املناف�ســة يف ظــل توقف 
البطولة وكذا طبيعــة املناف�س، 
م�ســيفا اأن اأ�ســباله �ســيكونون يف 
املوعد، لأنهم  يطمحون للذهاب 

بعيدا وي�ســعون لتاأكيد النتيجة 
مرحلــة  نهايــة  يف  املحققــة 
ا�ســتفاقتهم.  وباملــرة  الذهــاب، 
�ســياق  يف  جــودي  اآيــت  واأ�ســاف 
حديثه للن�ســر، اأنه رغم اأهمية 
املبــاراة اإل اأنهــا �ســتكون حمطــة 
حت�ســريية  لل�ســطر الثــاين مــن 
املو�سم، الذي ميثل الهدف الأول 
للنــادي، قائال يف �ســياق حديثه 
:«�سندخل املباراة من اأجل الفوز 
لرفــع املعنويات و�ســمان اأف�ســل 

حت�سري للمواعيد القادمة«.
واأ�ساف مدرب خ�سراء الزيبان، 
اأن ال�ستعدادات للمواجهة جرت 
اأن مت  العــادي، بعــد  �ســياقها  يف 
الرتكيز على اجلانبني النف�ســي 
املجموعــة  لتجهيــز  والبــدين 
بطريقــة مثالية، بهدف حتقيق 
اأن  م�ســريا  املرجــوة،  النتيجــة 
الالعبني يف حالة تركيز كبرية 

وهدفهم الظفر بكامل الزاد.
ع/ بو�صنة

الكاأ�س اأح�صن حت�صري ملرحلة الإيابمدرب احتاد ب�سكرة اأيت جودي للن�سر
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�عتربها �أف�ضل حت�ضري لـ"�لكان" رئي�س �لفاف ي�ؤكد

�سندخل غم�ر بطولة ك�أ�س العرب لك�سب اللقب 
العربية الدوري�ت  بالعبي  و�سن�ستعني  قّوية  • جمموعتن� 

�أكد رئي�س �التحادية �لجز�ئرية لكرة �لقدم �ضرف �لدين عمارة، �أن �لمنتخب �ل�طني �لمعني بالم�ضاركة في بط�لة كاأ�س 
18 دي�ضمبر �لمقبل، �ضيخ��س هذ� �لم�عد �لهام من �أجل �لمناف�ضة على  �لعرب �لمقررة في �لفترة �لممتدة من �لفاتح �إلى 
�للقب، خا�ضة و�أن �لجماهير �لجز�ئرية �لعا�ضقة لل�ضاحرة �لم�ضتديرة، تُت�ق لم���ضلة �الأفر�ح، بعد نجاح �لمنتخب �الأول 

بقيادة جمال بلما�ضي، في ح�ضد كاأ�س �أمم �إفريقيا 2019. 

ورغم اأن املنتخب الوطني، �سيكون 
حمروم��ا من الأ�سم��اء النا�سطة يف 
اأوروب��ا، يتقدمه��م ريا���ض حم��رز 
واإ�س��ام  نا���ر  ب��ن  واإ�سماعي��ل 
�سليم��اين و�سفيان فغ��ويل، اإل اأن 
ه��ذا مل مين��ع رئي���ض الف��اف اجلديد 
من و�سع البطول��ة كهدف، خا�سة 
واأن امل��درب جميد بوق��رة �سيكون 
باإمكان��ه العتم��اد عل��ى العنا�ر 
النا�سط��ة يف خمتل��ف البط��ولت 
اخلليجي��ة والعربي��ة، عل��ى غ��رار 
بايلي وبوجناح وتاهرت وبراهيمي 

وبن يطو.
ويرى خليف��ة خري الدي��ن زط�سي، 
باأن القرعة مل تكن رحيمة باملنتخب 
الوطني، بعد اأن اأوقعته يف جمموعة 
امل���ري،  املنتخ��ب  ت�س��م  ناري��ة 
والفائز من ال�س��ودان وليبيا، ف�سا 
عن املتاأهل من لقاء جيبوتي ولبنان، 
وق��ال عم��ارة يف ه��ذا اخل�سو�ض 
:"كون��وا عل��ى ثق��ة ب��اأن منتخبنا 
الوطني يدخل اأي مناف�سة اأو بطولة 
من اأجل البحث ع��ن اعتاء من�سة 
التتوي��ج، وجماه��ري اخل���ر تنتظر 
منا ذلك، بعد ما و�سلنا اإليه موؤخرا، 
�سدق��وين ن�سعى لرتك ب�سمتنا يف 
البطول��ة العربية واإ�سعاد جماهرينا، 
على العموم علينا التح�سري ب�سكل 
جي��د له��ذا املوع��د اله��ام، خا�سة 
واأن القرع��ة مل تك��ن رحيمة، حيث 
اأوقعتن��ا يف جمموع��ة يظه��ر اأنها 
قوية ت�س��م منتخبات كب��رية مثل 
م���ر، وبالتايل �سن�سهد على ندية 
كبرية، واإن كانت واثقا من مقدرتنا 
عل��ى التاأه��ل والذه��اب بعي��دا يف 
هذه الدورة، التي حتظ��ى باهتمامنا 
الكبري كبقية املناف�سات الر�سمية".

ويف رده عل��ى �س��وؤال بخ�سو���ض 
تركيبة املنتخب املعني بخو�ض هذه 
البطولة العائدة للواجهة، فقد طماأن 
امل�س��وؤول الأول عل��ى مبن��ى دايل 
اإبراهي��م اجلماه��ري، بع��د اأن اأكد باأن 
بوق��رة �سي�ستعني ببع���ض الأ�سماء 
النا�سط��ة يف خمتل��ف البط��ولت 
اخلليجي��ة والعربية، وهو ما اأ�سارت 
اإلي��ه الن�ر يف ع��دد اأم���ض، وهنا 
قال:"مما ل �س��ك فيه �سنخو�ض هذه 
البطولة باملنتخب املحلي، ولكن مع 
اإمكاني��ة تدعي��م الت�سكيلة ببع�ض 
بع���ض  يف  النا�سط��ني  الاعب��ني 

الدوريات اخلليجية والعربية".
وي��رى ذات املتح��دث، اأن البطولة 
العربي��ة املرجم��ة �سه��ر دي�سم��ر 
املقب��ل، �ستك��ون اأف�س��ل حت�س��ري 
للمنتخبات املعنية ببطولة كاأ�ض اأمم 
اإفريقيا، وم��ن بينهم اخل�ر املقبلني 
عل��ى خو���ض »كان« الكام��ريون، 
بعد اأقل من �سه��ر من بطولة قطر، 
ويف ه��ذا اخل�سو���ض اأردف قائ��ا: 

"كاأ�ض العرب �ستعود بالفائدة على 
املنتخب��ات امل�سارك��ة، خا�سة واأنها 
�ستكون اأف�سل حت�سري للمنتخبات 

املعنية ببطولة كاأ�ض اأمم اإفريقيا".

االجتم�ع مع بلم��سي 
�سيكون ع�دي� وال داعي 

للتهويل
ملّ��ح رئي���ض احتادي��ة ك��رة الق��دم 
للجل�س��ة الت��ي �ستجمع��ه بالناخب 
الوطن��ي جم��ال بلما�س��ي بقط��ر، 
الوط��ن  اأر���ض  اإىل  الع��ودة  قب��ل 
�سبيح��ة الغد، موؤك��دا ب��اأن اللقاء 
�سيكون عاديا، و�سيت�سمن مناق�سة 
بع���ض النقاط الهام��ة التي تخ�ض 
م�ستقب��ل املنتخ��ب الوطن��ي، ويف 
هذا اخل�سو���ض �رح الرجل الأول 
يف مبن��ى دايل اإبراهي��م: "مل األت��ق 
بالناخ��ب الوطني جم��ال بلما�سي 
الإج��راءات  ب�سب��ب  الآن،  حل��د 
ال�سحية املفرو�س��ة يف قطر تفاديا 

لاإ�ساب��ة بكورونا، ولك��ن هذا ل 
مينع اإمكاني��ة برجمة جل�سة بيننا يف 
املقبلة، عندم��ا ت�سمح  ال�سويع��ات 
الظروف بذلك)اللقاء مرمج اليوم(، 
�سدقوين الجتم��اع �سيكون عاديا 
ول يحت��اج لكل ه��ذا التهويل بعد 

كل ما �سمعته".

�سنوؤ�ّس�س لدبلوم��سية 
ري��سية قّوية

حتدث �رف الدين عمارة عن �سعي 
مكتبه اجلدي��د لتاأ�سي�ض دبلوما�سية 
ريا�سية قوية، يك��ون لها �ساأن مع 
الدولي��ة، م�سريا  الهيئ��ات  خمتلف 
يف ذات ال�سي��اق، باأن هيئته با�رت 
ن�سج عاقاتها مع خمتلف الفاعلني 
يف حميط الك��رة العاملية، ويف هذا 
اخل�سو���ض قال رئي���ض الفاف:"لقد 
بداأن��ا يف رب��ط الت�س��الت م��ع 
رئي�ض الحت��اد الدويل للكرة جياين 
ال��كاف اجلديد  اإنفانتين��و ورئي���ض 
باتري���ض موت�سيب��ي، ف�س��ا ع��ن 
الحتاد العرب��ي وخمتلف الحتادات 
الدولية، �سعيا منا لتاأ�سي�ض عاقات 

ريا�سية متينة".
وكان ل���رف الدي��ن عم��ارة على 
حل�س��ور  بقط��ر  تواج��ده  هام���ض 
الع��رب،  كاأ���ض  قرع��ة  مرا�سي��م 
اجتماعات ولق��اءات ومباحثات مع 
عدة وجوه ريا�سي��ة بارزة يتقدمها 
رئي�ض الفيفا ورئي�ض الكاف، خا�سة 
واأن��ه كان على موعد مع اأول مهمة 
ر�سمي��ة ل��ه عل��ى راأ���ض الحتادية 
اجلزائري��ة لكرة الق��دم، بعد انتخابه 

بتاريخ 15 اأفريل اجلاري.
�سمير. ك

�خل�ضر يلتق�ن �لفر�عنة جمّدد�

ك�أ�س العرب فر�سة لتلطيف االأجواء و"دفن" اخلالف�ت 
وم���ر  اجلزائ��ر  يف  عق��اء  دع��ا 
ل�ستغ��ال فر�س��ة املب��اراة الت��ي 
�ستجمع بني اخل�ر والفراعنة على 
الأرا�س��ي القطري��ة، بر�سم بطولة 
كاأ���ض الع��رب، بع��د اأن اأوقعتهم��ا 
القرعة جنبا اإىل جنب يف املجموعة 
الرابع��ة، م��ن اأجل تلطي��ف الأجواء 
الت��ي  ال�سابق��ة  وحم��و اخلاف��ات 
ت�سببت فيه��ا املناف�سة على تاأ�سرية 
التاأهل اإىل موندي��ال جنوب اإفريقيا 

.2010
وعر ه��وؤلء عن �سعادته��م البالغة 

اخل���ر  بتواج��د 
مبجموعة  والفراعن��ة 
واحدة، ويف مقدمتهم 
القدم  ك��رة  اأ�سطورة 
اأبو  حمم��د  امل�ري��ة 
ق��ال  ال��ذي  تريك��ة، 
على  ت�ريحات��ه  يف 
اإي��ن  "ب��ي  قن��وات 
�سبورت���ض" القطرية: 
"اأح��ب اجلزائر كثريا.. 
بل��د امللي��ون ون�سف 
امللي��ون �سهيد، واأحب 
زي��ارة ه��ذا البل��د ملا 
اأجده من احرتام وحب 
اأن تكون  اأمتن��ى  وود، 
القادم��ة  مباراتن��ا 
لتلطي��ف  فر�س��ة 
الأجواء، واأن متحي من 

الذاكرة �س��ور وم�ساهد 
اخلافات ال�سابقة".

وا�ستطرد النجم املحبوب 
"ال�سب��اب  اجلزائ��ر:  يف 
العربي يحت��اج للتقارب 
والريا�س��ة خ��ري م��كان 
الن�سق��اق   .. للتجم��ع 
ال��دول  ب��ني  ال�سيا�س��ي 
�ستجمع��ه  العربي��ة 
م��رة  لأول  الريا�س��ة، 
دول��ة عربية   23 تتجمع 
يف م�سابقة وه��ي كاأ�ض 

العرب".
املنتخب��ان  يتواج��ه  ومل 
وامل���ري  اجلزائ��ري 

من��ذ 11 عام��ا، وحتدي��دا يف الدور 
ن�سف النهائي لبطول��ة كاأ�ض الأمم 
الإفريقي��ة "اأنغ��ول 2010"، حي��ث 
متكن "الفراعن��ة" من الفوز برباعية 
نظيف��ة يف طريقه��م حل�س��د اللقب 

القاري للمرة ال�سابعة.
و�سبق للمنتخبان اأن تقابا 23 مرة، 
وميلك اخل���ر الأف�سلية التاريخية 
بت�سجيله��م 10 انت�سارات مقابل 6 

تعادلت و7 هزائم.
ويت�سمن تاريخ مواجهات املنتخبني 
اجلزائري وامل�ري مباريات حفلت 
باإث��ارة و�سه��رة كبريت��ني، وعل��ى 
الت�سفيات  ا�سطدامهما يف  راأ�سها 
نهائي��ات  اإىل  املوؤهل��ة  الإفريقي��ة 
كاأ�ض الع��امل "اإيطاليا 1990"، حيث 
متكن��ت م�ر من الرت�س��ح، قبل اأن 
ت��رد اجلزائر وتنج��ح يف التاأهل اإىل 
نهائي��ات 2010 يف جن��وب اإفريقيا 
عل��ى ح�س��اب املنتخ��ب امل���ري، 
بعد املب��اراة الفا�سلة ال�سهرية التي 
احت�سنها ملعب اأم درمان بال�سودان 
يف نوفم��ر 2009، وهن��اك توترت 
البلدي��ن،  جمه��ور  ب��ني  العاق��ة 
وازدادت حدة بعد لق��اء اأنغول، يف 
انتظ��ار اأن تعود الأمور اإىل ن�سابها 
بداية من مب��اراة كاأ�ض العرب التي 
�ستجمعهما بر�سم اجلولة الثالثة من 

املجموعة الرابعة.
�سمير. ك  

�لدويل �ل�ض�د�ين �ضرف �لدين �ضيب�ب للن�ضر

لن ن�سّيع فر�سة مواجهة اأبط�ل 
اإفريقي� 

�لريا�ضــي  �لنــادي  العــب  بــد� 
�لديــن  �ضــرف  �لق�ضــنطيني 
�ضيب�ب، و�ثقا من مقدرة منتخب 
بالده �ل�ض�د�ن على جتاوز عقبة 
�ملنتخــب �لليبي يف مبــار�ة �لدور 
و�للحــاق  �لفا�ضــل،  �لتمهيــدي 
باملنتخبني �جلز�ئري و�مل�ضــري، 
مــن  �لر�بعــة  �ملجم�عــة  �ضــمن 
�ملقــررة،  �لعــرب  كاأ�ــس  بط�لــة 
�ضــهر  مــن  �لفــاحت  مــن  بد�يــة 

دي�ضمرب �ملقبل.
يف  �ل�ضــ�د�ين  �لــدويل  وقــال 
للن�ضــر،  مقت�ضــبة  ت�ضــريحات 
مبالقــاة  �ضــعيد�  �ضــيك�ن  باأنــه 
�أبطــال �إفريقيــا علــى �الأر��ضــي 
كانــت  و�إن  حتــى  �لقطريــة، 
�ملعنيــة  �خل�ضــر  تركيبــة 

بامل�ضاركة يف هذه �لدورة، منق��ضة من خدمات حمرتيف �أوروبا.
كمــا قــال �ضــيب�ب �ملحــرتف يف �لبط�لــة �جلز�ئرية مــع �ل�ضــنافر، �إن �لقرعة 
مل تكــن رحيمة مبنتخبــات �ملجم�عــة �لر�بعة، م�ضــيفا يف هذ� �ل�ضــاأن:" قبل 
�حلديــث عن كل هــذ� علينا �أن نتاأهل على ح�ضــاب منتخب ليبيــا �أوال، ولذلك 
�ضــنخ��س هذ� �مل�عد باملنتخــب �الأول تقريبا، كما �أوؤكد لكم باأننا �ضــنبذل كل 
مــا منلــك، يف �ضــبيل �لتاأهل �إىل بط�لــة كاأ�س �لعــرب، ك�ن ذلــك كفيل مبنحنا 
فر�ضــة �لت��جد �ضــمن جمم�عة �جلز�ئر، و�لتي ت�ضم �أي�ضا منتخبا كبري� �آخر 
ويتعلق �الأمر مبنتخب م�ضــر، �ضدق�ين فر�ضــة م��جهة �أبطال �إفريقيا جتعلنا 
حمفزين �آليا لالإطاحة مبنتخب ليبيا، �ضــيما و�أننا منت�ضــني بالتاأهل �إىل "كان" 
�لكامريون، وهنا �أود �حلديث عن نقطة تتمثل يف �أن �لبط�لة �لقادمة، �ضتك�ن 
�أف�ضــل حت�ضري للم��عيد �لتي تنتظرنا، خا�ضــة و�أن �ل�ض�د�ن و�جلز�ئر وم�ضر 

متاأهلني لكاأ�س �أمم �إفريقيا �ملقبلة".
�سمير. ك

يف �نتظار �كتمال عقد �ملجم�عة �لر�بعة

دي�سمرب لق�ء اجلزائر وم�سر يوم 7 

و�ضــعت قرعة بط�لة كاأ�س �لعــرب، �ملنتخب �ل�طني يف �ملجم�عــة �لر�بعة، �إىل 
جانــب كل مــن �ملنتخــب �مل�ضــري، و�لفائز من مبــار�ة جيب�تــي ولبنان، �إ�ضــافة 
�إىل �ملتاأهــل من �مل�عد �لذي �ضــيجمع �ل�ضــ�د�ن وليبيا، لتتجدد م��جهة �خل�ضــر 
ومنتخب �لفر�عنة بعد 11 �ضــنة، على �آخر لقاء ر�ضمي جمعه بينهما، وكان ذلك 

يف "كان" �أنغ�ال، �لذي فاز فيه �ملنتخب �مل�ضري برباعية نظيفة.
و�ضنفت جمم�عة �ملنتخب، كاأق�ى �ملجم�عات �إىل جانب �ملجم�عة �لثانية، �لتي 
تعــرف ت��جــد �ملنتخب �ل�ضــع�دي ومنتخب �ملغــرب و�لفائز من جن�ب �ل�ضــ�د�ن 
و�الأردن، �إ�ضــافة �إىل �ملتاأهل من لقاء فل�ضــطني وجزر �لقمر، ما قد ير�ضــحها الأن 
تك�ن جمم�عة م�ضــغرة لكاأ�س �إفريقيا يف وج�د �ملنتخب �ل�طني و�مل�ضــري، �إىل 
جانب تاأهل منتخب من �لقارة �ل�ضمر�ء بني ليبيا و�ل�ض�د�ن، فيما ميتلك منتخب 

جيب�تي حظ�ظ مت�ضاوية مع لبنان.
وي�ضــتهل �ملنتخب �ل�طنــي كاأ�س �لعــرب ي�م �لفاحت دي�ضــمرب �ملقبــل، مب��جهة 
�لفائــز من لقاء ليبيا و�ل�ضــ�د�ن، قبل مالقاة �لفائز مــن مبار�ة لبنان وجيب�تي، 
هــذ� �الأخــري يف حال �ضــمن تاأهله �إىل �لبط�لــة �لعربية �ضــتك�ن ثالث م��جهة 
هذه �ل�ضــنة، على �عتبار �أن �أ�ضــبال بلما�ضــي يخ��ضــ�ن مبار�تني ر�ضميتني �أمام 

�أ�ضبال ج�ليان ميت يف ت�ضفيات �مل�نديال. 
ويلتقــي �ملنتخب �ل�طني نظريه �مل�ضــري ي�م �ل�ضــابع دي�ضــمرب �ملقبل حل�ضــاب 
�جل�لــة �لثالثــة، وقــد تكــ�ن �مل��جهــة �ضــكلية فقط، يف حــال �ضــمن �لفريقان 
تاأهلهمــا �إىل �لــدور ربع �لنهائي، علما و�أن �خل�ضــر يخ��ضــ�ن لقاء ربــع �لنهائي 
ي�م �لعا�ضــر دي�ضــمرب. ويف �ضــياق منف�ضــل، و�ضــعت �ملجم�عــة �الأوىل، �ملنتخب 
�مل�ضت�ضيف للدورة قطر، يف �ضــد�م مع �لعر�ق و�لفائز من لقاء عمان و�ل�ض�مال، 

�إ�ضافة �إىل �ملتاأهل من قمة �لك�يت و�لبحرين.
و�ضــتنطلق �لبط�لــة �لعربية ي�م �لفاحت دي�ضــمرب �ملقبل، ما يعنــي باأن �ملنتخب 
�ل�طني �ضــيتنقل �إىل قطر نهاية �ضــهر ن�فمرب من �أجل �إنهاء �لتح�ضــري�ت لهذ� 

�مل�عد، �لذي ير�هن عليه كثري� رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم.
جدير بالذكر، �أن �مل�ضــ�ؤولني عن تنظيم �لبط�لة �لعربية يف ت�ضريحاتهم عقب 
نهايــة عملية �لقرعة، �أكدو� عزمهم على �إجر�ء �لدورة يف ح�ضــ�ر �جلمه�ر، يف 

�نتظار و�ضع �لتد�بري �لالزمة.
حمزة.�س

برن�مج املنتخب الوطني
�جل�لة �الأوىل: 1 دي�ضمرب )�جلز�ئر- �لفائز من مبار�ة ليبيا و�ل�ض�د�ن �ضا 13( 

�جل�لة �لثانية: 4 دي�ضمرب )�جلز�ئر- �لفائز من لقاء جيب�تي- لبنان �ضا 18(
�جل�لة �لثالثة  : 7 دي�ضمرب  )�جلز�ئر- م�ضر �ضا 21(

�لدور ربع �لنهائي : 10 و 11 دي�ضمرب
ن�ضف �لنهائي: 15 د�ضمرب

�لنهائي:  18 دي�ضمرب
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تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

توزيع اجلريدة، كما تدعو 
اأ�شحاب الأك�شاك اجلديدة اإىل 

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك
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الوادي 

الزاوية التيجانية تكرم 
حفظة قراآن

حافظ  بني   61" موؤخرا،  بالوادي،  التيجانية  الزاوية  كّرمت 
القراآنية  املدار�س  خمتلف  من  اهلل"  لكتابة  حافظة  و 
التابعة لها عرب اإقليم الولية، بح�شور اخلليفة التما�شيني 
�شيوخ  من  جمع  و  التيجاين”  العيد  “حممد  الدكتور  ال�شيخ 
اأكد  املحليني.و  امل�شوؤولني  من  عدد  و  الزاوية  مريدي  و 
نيابة  القاها  كلمة  يف  التيجاين”  احلافظ  “حممد  ال�شيخ 
قمار  يف  التيجانية  الزاوية  مبقر  التما�شيني  اخلليفة  عن 
تلعبه  الذي  الدور  على  التكرمي،  حفل  احت�شان  يتم  اأين 
املدار�س القراآنية التابعة للزاوية بعدد من بلديات الولية 
اأنواع  كل  من  ال�شباب  حت�شني  و  علومه  و  القراآن  حتفيظ  يف 
النحراف و اإر�شادهم للم�شاهمة يف بناء اجلزائر و حمايتها 

من كل بالء.
طالبا   44 اأن  التكرمي،  حفل  على  امل�شرفة  الّلجنة  ذكرت  و 
 17 و  العمرية  الفئات  خمتلف  من  اهلل  لكتاب  حافظا 
القراآين  تعليمهم  يزاولون  الكرمي،  للقراآن  حافظة  طالبة 
مبدار�س الزاوية على غرار بلدية البيا�شة، تغزوت و قمار، 
عرفانا  قراآن،  معلمة  و  معلم  بني   14 تكرمي  اإىل  بالإ�شافة 

باملجهودات التي يبذلونها يف حتفيظ كتاب اهلل.
حتفيز  �شاأنها  من  التي  املبادرة  اأولياوؤهم  و  الطلبة  ثمن  كما 
اآخرين على حفظ كتاب اهلل و اللتحاق باملدار�س القراآنية 
منها  يتخرج  التي  التيجانية  الزاوية  عليها  ت�شرف  التي 

�شنويا الع�شرات من احلفظة.
املحا�شرات  عديد  تخللته  احلفل  اأن  اإىل  الإ�شارة،  جتدر 
الدينية و الرتبوية األقاها عدد من الأ�شاتذة و الدكاترة من 
اأثر القراآن الكرمي يف الفرد يف  الوادي، تتحدث عن  جامعة 
كل م�شار حياته.                                                                       من�شر الب�شير

عني مليلة

وفاة عون يف  »�شونلـغاز« 
ب�شعقة كـهربـائية

اأولد بلعقل بعني مليلة، حادثة وفاة  اأم�س، م�شتة  �شهدت، 
ب�شعقة  متاأثرا  والغاز،  الكهرباء  توزيع  ل�شركة  تابع  عون 
كهربائية اأ�شابته خالل قيامه باأ�شغال �شيانة على م�شتوى 

الكوابل املزودة للم�شتة بالطاقة الكهربائية.
�شقط  �شنة   25 )�س.م(  املدعو  العون  اأن  م�شادرنا،  بينت  و 
ال�شعقة  ب�شبب  به،  حلقت  التي  الإ�شابات  نتيجة  اأر�شا 
الكهربائية التي اأ�شابته، ليلفظ اأنفا�شه قبل نقله مل�شت�شفى 
�شليمان عمريات بعني مليلة، يف وقت با�شر عنا�شر الدرك 

الوطني حتريات ملعرفة مالب�شات احلادثة.
اأحمد ذيب

جيجل

توقيف م�شبوق بحوزته مهلو�شات
حجزت  و  ق�شائيا  م�شبوقا  بجيجل،  الأمن  عنا�شر  اأوقفت 

كمية من الأقرا�س املهلو�شة.
و اأو�شحت ذات امل�شالح، باأن اأفراد الأمن احل�شري ال�شاد�س 
متكنت  الخت�شا�س  بقطاع  راكبة  دوريات  اإثر  على  و 
بعد  و  �شخ�شان  متنها  على  �شبهة  حمل  مركبة  توقيف  من 
اإخ�شاع مرافق ال�شائق لعملية التلم�س اجل�شدي القانونية، 
�شبط بحوزته 60 قر�شا من الأقرا�س املهلو�شة و مبلغا ماليا 
ب�شاب  الأمر  يتعلق  و  حجزها  ليتم  الرتويج،  عائدات  من 
يبلغ من العمـر 36 �شنة، م�شبوق ق�شائيا، ليتم فتح حتقيق 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  قبل  الق�شية  يف 
غري  بطريقة   ) ال�شيدلة   ( ال�شحة  مهنة  ممار�شة  لأجل 
و  نافذا  حب�شا  ب�شنتني  حكم  حقه  يف  در  �شُ و  م�شروعة 
املوؤ�ش�شة  اإيداعه  مع  �شنتيم  ماليني   5 قدرها  مالية  غرامة 

العقابية بجيجل.
كـ.طويل

ب�شكرة

حب�س مبحوث عنه يف ق�شايا 
�شرقة

ولية  يف  الرابع  احل�شري  بالأمن  ال�شرطة  قوات  متّكنت 
ب�شكرة، من توقيف �شخ�س حمل اأمرين بالقب�س، عن جرم 

تكوين جمعية اأ�شرار و ال�شرقة املو�شوفة.
على  اأم�س،  الت�شال،  خللية  بيان  ح�شب  العملية،  جاءت  و 
اإثر دوريات راكبة و�شط �شوارع املدينة، اأين لفت انتباههم 
الرتباك  مالمح  عليه  بدت  �شنة   23 عمره  يبلغ  �شخ�س 
للتحقق  منه  بالتقرب  و  ال�شرطة  ل�شيارات  روؤيته  مبجرد 
و  توقيفه  ليتم  بالقب�س،  اأمر  حمل  اأنه  تبني  هويته،  من 
بتحويله ملقر امل�شلحة، اأجنز له ملفان جزائيان باملو�شوع و 

بتقدميه للعدالة �شدر يف حقه اأمر بالإيداع. 
ع/بو�شنة

�شكيكدة

هالك طفل حتت عجالت �شاحنة
�شائق   قبل  من  ده�شه  اإثر  اأم�س،  اأول  م�شاء  طفل،  تويف   
�شطيحة  الذاتي  البناء  بحي  املياه  وبيع  لنقل  �شاحنة 

ببلدية احلدائق ب�شكيكدة .
يف  الثالثة  ال�شحية  وهو    ، �شنتني  العمر  من  يبلغ  ال�شحية   
ظرف اأقل من اأ�شبوع بعد هالك طفلني ده�شا ب�شاحنتني يف 

كل من بلديتي بني زيد و�شالح بوال�شعور.
 بوزيد مخبي

حريق ياأتي على حمتويات حمل
اأول  م�شاء  ب�شكيكدة،  املدنية  احلماية  م�شالح  تّدخلت   
املواد  لبيع  حمل  داخل  �شب  حريق  اإخماد  اأجل  من  اأم�س، 
الغذائية يتكون من 4 واجهات بالطابق الأر�شي من عمارة 
بحي مرج الذيب.  حيث متت ال�شيطرة على احلريق و منعه 
من المتداد اإىل بقية طوابق العمارة دون ت�شجيل خ�شائر 

ب�شرية، فيما �شجلت خ�شائر مادية معتربة.
بوزيد مخبي

حجز و�شائل و معدات ت�شتعمل يف الغط�س

الإطاحة ب�شبكة لنهب املرجان من �شواحل 
القالة

تمّكنت عنا�شر ال�شرطة الق�شائية باأمن دائرة القالة في ولية الطارف ، م�شاء اأم�س الأول 
،من تفكيك �شبكة اإجرامية تتكون من 4 اأ�شخا�س في العقد الثاني من العمر، مخت�شة في نهب 
وتهريب المرجان الخام المحظور من عر�س ال�شواطئ المحلية با�شتعمال و�شائل تدميرية.

و ذك��رت م�صادرن��ا، اأن الإطاحة 
بال�صبك��ة جاء عل��ى اإثر ا�صتغالل 
تلقتها،  ملعلومات  املعنية  امل�صالح 
مفاده��ا قي��ام بع���ص الأ�صخا�ص 
يف  املرج��ان  نه��ب  بعملي��ات 
القال��ة  اإح��دى �صواط��ئ مدين��ة 
با�صتعم��ال جمموعة من الو�صائل 
و التجهي��زات املحظ��ورة و غ��ر 
املرخ���ص به��ا و علي��ه، با���رت 
م�صال��ح الأمن حترياته��ا الدقيقة 
بفت��ح حتقي��ق يف الق�صي��ة، م��ع 
تر�ص��د حت��ركات اأف��راد ال�صبكة 

التي تو�صلت التحقيقات ب�صاأنها، 
اإىل اأن اأفراده��ا يقوم��ون بتخزين 
جمموع��ة كبرة من املعدات التي 
ليت��م   ، النه��ب     ت�صتعم��ل يف 
بالتن�صي��ق مع اجله��ات الق�صائية 
املخت�صة، تفتي���ص �صكناتهم، اأين 
عرث بداخلها على كمية من املرجان 
اخل��ام خمزنة باإح��كام، قدر وزنها 
ب�443  غراما، بالإ�صافة اإىل حجز 
  ” “جيبيا�ص جهاز حتدي��د املواق��ع 
ب��دلت غط���ص، زعان��ف غط�ص 
4، ق��ارورات اأك�صج��ن خا�ص��ة 

بالغط�ص و كذا جهاز خا�ص ل�صخ 
الأك�صج��ن و 4 م�صخ��ات هواء 
م��ن احلج��م ال�صغ��ر و �صاعات 
و نظ��ارات خا�ص��ة بالغط���ص و 
حمرك م��ن ن��وع ياماه��ا و خزان 
وقود لقارب بحري  ي�صتعمل يف 
الغط�ص ل�صي��د املرجان املحظور، 

ليتم توقيف ال�صبكة.
و بعد النتهاء من التحقيق معهم، 
اأجنز يف حقهم ملف ق�صائي بتهمة 
اأ���رار لغر�ص  تكوي��ن جمعي��ة 
الإعداد لرتكاب جنحة اأو جناية، 
جنح��ة حي��ازة مادة املرج��ان اخلام 
و  مع��دات  حي��ازة  املحظ��ور، 
جتهي��زات نه��ب املرج��ان، قدموا 
مبوجب��ه اأم��ام اجله��ات الق�صائية 
املخت�ص��ة و �صدر يف ح��ق اأفراد 
ال�صبكة اأمر بالإيداع رهن احلب�ص 
املوؤق��ت جميع��ا، فيم��ا مت ت�صلي��م 
الغط���ص  و�صائ��ل  و  جتهي��زات 
للم�صال��ح  املحج��وز  املرج��ان  و 
املخت�صة، فيم��ا تاأ�ص�صت م�صالح 
ال�صي��د البحري كطرف مدين يف 

الق�صية.
نوري.ح

�شطيف

�شل ن�شاط ور�شة �شرية ل�شناعة احللويات التقليدية
�صّلت م�صالح اأمن ولية �صطيف، 
ن�ص��اط اإحدى الور�ص��ات ال�رية 
التقليدي��ة،  احللوي��ات  ل�صناع��ة 
اإعداده��ا  يف  �صاحبه��ا  يعتم��د 
عل��ى م��واد اأولي��ة غ��ر �صاحلة 
لال�صته��الك و دون اح��رام اأدنى 

�روط النظافة.
و متك��ن اأف��راد الأم��ن احل���ري 
الثامن، م��ن حج��ز 1400 بي�صة 
فا�ص��دة، و اأكرث م��ن 6000 وحدة 
من احللوي��ات اجلاه��زة للت�صويق 
عرب عا�صمة الولية و �صواحيها.

و ا�صتن��ادا لبي��ان خلي��ة الإعالم 
العملي��ة  ف��اإن  الأم��ن،  ملديري��ة 

جاءت عل��ى اإثر دوري��ات رقابية 
لتح�ص��ر  ور�ص��ة  ا�صتهدف��ت 
احللويات و لدى مراقبتها من قبل 
اأف��راد الأم��ن، تب��ن اأن م�صروها 
ي�صتعملون مواد اأولية غر �صاحلة 
لال�صتهالك يف اإعداد احللويات و 
عل��ى راأ�صها بي���ص الدجاج الذي 
كان مك�صورا، م��ا يجعله عر�صة 
التي جتعل  اخلارجي��ة  للملوث��ات 
منه غ��ر �صالح لال�صتهالك متاما، 
ف�صال عن انت�صار الأو�صاخ داخل 
الور�صة التي كانت تبدو مت�صخة 

و غ��ر منظمة، قبل اأن يت�صح يف 
النهاي��ة اأنها ور�صة غر قانونية و 
ل يح��وز �صاحبها على اأي �صجل 
جت��اري اأو اأي وثيق��ة ت�صم��ح له 

بامتهان هذا الن�صاط.
فيما �صارع��ت ال�رطة بالتن�صيق 
م��ع اجله��ات املخت�ص��ة، لإتالف 
جمي��ع الكمي��ات املحج��وزة من 
مادة البي���ص اأو احللويات اجلاهزة، 
مع حتويل مل��ف الور�صة ال�رية 

اإىل اجلهات الق�صائية املخت�صة.
اأحمد خليل

ح�شب "املوندو ديبورتيفو"

ماندي يف فيـاريال لأربع �شنوات
ك�شفت  ما  ح�شب  القادمة،  وجهته  ماندي  عي�شى  املدافع  ح�شم 
عنه �شحيفة »املوندو ديبورتيفو« الإ�شبانية، م�شيفة اأن مدافع 
األوانه،  حلمل  فياريال  نادي  مع  نهائي  لتفاق  تو�شل  اخل�شر 
تر�شيم  انتظار  يف  �شنوات،  لأربع  ميتد  عقد  على  وّقع  حيث 

ال�شفقة خالل الأيام القليلة القادمة.
الفحو�شات  اجتاز  ماندي،  باأن  التاأكيد  اإىل  ال�شحيفة  وذهبت 
اختاره  الذي  للفريق  لن�شمامه  حت�شبا  »فياريال«،  مع  الطبية 
�شعيا منه للبقاء يف الليغا، ف�شال عن امتيازات اأخرى، منها مدة 

العقد والراتب ال�شنوي املعترب.
من  كبري  اهتمام  حمل  كان  بيتي�س،  ريال  لعب  اأن  ومعلوم 
اإىل  ميالن،  واآ�شي  ميالن  اأنرت  منها  القوية،  الفرق  بع�س  قبل 
اأنه ف�شل موا�شلة م�شواره  الفرن�شي، غري  اأوملبيك ليون  جانب 
املو�شم  من  انطالقا   فياريال  اإىل  والنتقال  الإ�شباين  بالدوري 

املقبل.
م ـ مداني

1 -  حمرك الطائرة
2 -  حجم الكمامة

3 -  عمود املنجل
4 -  رجل كورونا

5 -  دبو�س كورونا
6 -  و�شع رجل الطبيب

7 -  طول الإبرة
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حالة الطقس

أوقات الصالة

قاملة

هزة اأر�شية بقوة 3,4 درجة 
على �شلم ري�شرت

خفيفة  اأر�شية  هزة  الأربعاء،  اأم�س  قاملة،  بولية  �شجلت 

حدد  و  املفتوح  ري�شرت  �شلم  على  درجة   3،4 �شدتها  بلغت 

مركزها على بعد 4 كلم �شمال غرب مدينة بن جراح، دون 

اأن تلحق خ�شائر مادية، ح�شب ما علم من احلماية املدنية. 

و قد �شعر �شكان العديد من بلديات قاملة باهتزاز الأر�س يف 
حدود منت�شف النهار و 32 دقيقة. 

فريد.غ

جانب من المحجوزات


